Național TV
(1-31 martie 2016)
Postul
Național
TV

Ziua,
ora
1.III31.III

Emisiunea,
autorul greşelii
Știri
burtieră

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

"Federația ..."
"Nu veniți ..."
"mascota..."
"Brânza și carnea de pui nu sunt sursa
..."
'joc'
'Mărțișor'
etc.

„Federația ...”
„Nu veniți ...”
„mascota ...”
„Brânza și carnea de pui nu sunt sursa
...”
„joc”
„Mărțișor”

Punctuație: la acest post, în mod
consecvent, ghilimelele nu sunt
cele românești – se recomandă
utilizarea ghilimelelor
românești

Național
TV

1.III31.III

Știri - meteo

Cluj Napoca
Târgu Mureș

Cluj-Napoca
Târgu-Mureș

3.III
18.45

Știri
burtieră

furtuni monstruoase

furtuni puternice

Grafie: la acest post, în mod
consecvent, pe harta meteo,
numele localităților sunt scrise
fără cratimă
Stilistică: exagerare
nejustificată.

Național
TV
Național
TV

4.III
15.40

Specialiști în
sănătate
prezentatoare

pentru efectul scăderii glucozei în sânge
în cazul diabetului, dar și complicațiilor
acestei boli

pentru efectul scăderii glucozei în sânge
în cazul diabetului și pentru reducerea
complicațiilor acestei boli

Național
TV

4.III
15.42

Specialiști în
sănătate
prezentatoare

acțiune antibacterială

acțiune antibacteriană

Național
TV

4.III
18.35

Știri
burtieră

președinte Federația

președinte al Federației

Sintaxă: nemarcarea relaților
sintactice.

Național
TV

4.III
18.37

Știri
voce

Acesta este și motivul pentru care acesta
a pierdut procesul

Acesta este și motivul pentru care
(numele persoanei) a pierdut procesul

Stilistică: repetiție supărătoare

*

*

Sintaxă, stilistică: enunț
formulat greșit, din care lipsesc
elemente necesare înțelegerii
mesajului
Lexic: conform DEX și DOOM,
adjectivul din limba română
este antibactierian. Termenul
antibacterial este preluat ca
atare din limba engleză.

Național
TV

Știri
burtieră

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu-Severin

Grafie: numele localității se
scrie cu cratimă între toate cele
trei elemente.

Național
TV

7.III
18.33,
16.III
18.43
7.III
18.33

Știri
burtieră

muzică Românească

muzică românească

Național
TV

7.III
18.43

Știri
burtieră

Bruxelles cere din nou Ankarei să mai
lase migranții să vină în Europa

Bruxelles cere din nou Ankarei să nu mai
lase migranții să vină în Europa

Grafie: nu este justificată
scrierea cu majusculă a
adjectivului.
Neglijență de tehnoredactare –
absența unui cuvânt din enunț.

Național
TV

10.III
21.17

Miezul problemei
prezentatoare

repecursiunile

repercusiunile

Ortoepie: rostirea incorectă a
substantivului neologic.

Național
TV

10.III
21.21

Miezul problemei
invitat permanent

să devenim o națiune care să credem în
ceva

să devenim o națiune care crede / să
creadă în ceva

Național
TV

10.III
21.22

Miezul problemei
prezentatoare

să începem pentru început

să începem /
pentru început

Sintaxă: acordul verbului din
relativă se face cu antecedentul
națiune.
Stilistică: construcție
pleonastică.

Național
TV

10.III
21.23,
22.07

Miezul problemei
prezentatoare

doamna Andronescu!
vreau să vă întreb ceva, doamna
Andronescu

doamnă Andronescu!
vreau să vă întreb ceva, doamnă
Andronescu

Morfologie: forma de vocativ
recomandată este doamnă, nu
doamna.

Național
TV

10.III
21.29

Miezul problemei
prezentatoare

o să vedem în curând vorbele Domniei
Sale

o să ascultăm în curând vorbele Domniei
Sale

Semantică: asociere ilogică a
termenilor.

Național
TV

10.III
21.30

Miezul problemei
prezentatoare

ne uimim

ne mirăm / suntem uimiți

Morfologie: verbul a uimi nu se
folosește reflexiv.

Național
TV

10.III
21.53

Miezul problemei
invitat permanent

Ministrul Învățământului nu trebuia ca să
facă asta

Ministrul Învățământului nu trebuia să
facă asta

Național
TV

10.III
22.15

Miezul problemei
prezentatoare

va da de gândit la multă lume care au rol
în educație

va da de gândit la multă lume care are rol
în educație / multor persoane care au rol
în educație

Sintaxă: utilizare populară a
conjuncției ca să, care introduce
în mod normal o circumstanțială
de scop, pentru introducerea
unei completive directe.
Sintaxă: acordul după înțeles al
verbului cu substantivul lume,
cu sensul „mulțime de
persoane”.

*

*

Național
TV

11.III
17.23

Miezul problemei
invitat permanent

*

vreau ca să spun

vreau să spun

Sintaxă: utilizare populară a
conjuncției ca să, care introduce
în mod normal o circumstanțială
de scop, pentru introducerea
unei completive directe.

Național
TV

11.III
17.58

Miezul problemei
prezentatoare

*

punctul dânșii de vedere

punctul dânsei de vedere

Morfologie: forma populară a
formei de genitiv a pronumelui
personal dânsa.

Național
TV

11.III
15.27

caracter

caracter

Ortoepie: accentuare greșită.

Național
TV

17.III
21.22

Specialiști în
sănătate
prezentatoare
Miezul problemei
prezentatoare

industria laptelui, ca multe alte industrii
din țara asta, sunt într-un pericol foarte
mare

industria laptelui, ca multe alte industrii
din țara asta, este într-un pericol foarte
mare

Sintaxă: acordul greșit al
verbului cu un alt element din
enunț, în locul subiectului.

Național
TV

17.III
22.03

Miezul problemei
invitat permanent

vroiam ca să spun

voiam să spun

Morfologie, sintaxă: utilizare
populară a conjuncției ca să,
care introduce o circumstanțială
de scop, pentru introducerea
unei completive directe; forma
incorectă vroiam.

Național
TV

17.III
22.04

Miezul problemei
invitat permanent

acciza este folosită în niște scopuri care
au o finalitate în programul ....

acciza este folosită în programul ...

Semantică, stilistică: scop și
finalitate sunt sinonime.
Mesajul enunțului astfel
construit este neclar.

Național
TV

17.III
21.57

Miezul problemei
prezentatoare

director companie producătoare de
țigarete

director al unei companii producătoare
de țigarete

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice poate fi motivată, în
cazul mesajelor scrise, prin
spațiul limitat disponibil pe
ecran, dar extinderea acestui
procedeu în vorbire nu este
justificată.

Național

17.III

Miezul problemei

vă mulțumim, doamna Gilda Lazăr!

vă mulțumim, doamnă Gilda Lazăr!

Morfologie: forma de vocativ

*

TV

21.58

prezentatoare

Național
TV

17.III
22.11

Miezul problemei
invitat permanent

*

va reuși ca să transmită

va reuși să transmită

Național
TV

17.III
21.12

Miezul problemei
prezentatoare

*

au fost transformate în sedii sociale a
unor firme

au fost transformate în sedii sociale ale
unor firme

Național
TV

18.III
15.42

Specialiști în
sănătate
prezentatoare

simbol

simbol

Național
TV

18.III
17.27

Miezul problemei
invitat permanent

nu reușesc ca să se integreze

nu reușesc să se integreze

Sintaxă: utilizare populară a
conjuncției ca să, care introduce
în mod normal o circumstanțială
de scop, pentru introducerea
unei completive directe.

Național
TV

18.III
17.37

Miezul problemei
prezentatoare

bună seara, doamna Nicolai!

bună seara, doamnă Nicolai!

Național
TV
Național
TV

20.III
14.12
24.III
21.16

Opriți timpul
14.12
Miezul problemei
prezentatoare

vroiam să încep

voiam

să băgăm panică

să producem / generăm / inducem

Morfologie: forma de vocativ
recomandată este doamnă, nu
doamna.
Morfologie: formă hibridă de
imperfect.
Stilistică: asociere inadecvată
între un neologism și un termen
familiar.

Național
TV

24.III
21.45

Miezul problemei
pe ecran

președinte Asociația Salvați Bucureștiul

președinte al Asociației Salvați
Bucureștiul

Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice.

Național
TV

24.III
21.54

Miezul problemei
invitat permanent

aflăm acum lucrurile care le aflăm

aflăm acum lucrurile pe care le aflăm

Sintaxă: absența mărcii
gramaticalizate pe la obiectul
direct în acuzativ. Stilistică:
repetiţie supărătoare.

*

*

*

recomandată este doamnă, nu
doamna.
Sintaxă: utilizare populară a
conjuncției ca să, care introduce
în mod normal o circumstanțială
de scop, pentru introducerea
unei completive directe.
Sintaxă: marca genitivală a
trebuie acordată cu antecedentul
(picioarele) .(sedii)
Ortoepie: accentuare greșită

Național
TV

24.III
21.56

Miezul problemei
invitat permanent

*

prioritatea, după părerea mea, în
momentul de față sunt trei

după părerea mea, în momentul de față
sunt trei priorități

Național
TV

24.III
22.29

Miezul problemei
invitat permanent

*

rezolvarea situațiilor care vor apare

rezolvarea situațiilor care vor apărea

Național
TV

24.III
22.29

Miezul problemei
prezentatoare

ați fost într-un număr foarte mare care ați
sunat

ați fost într-un număr foarte mare cei
care ați sunat

Național
TV

25.III
17.15

Miezul problemei
prezentatoare

președinte Federația Societatea Civilă

președinte al Federației Societatea Civilă

Național
TV

25.III
17.16

Miezul problemei
crawl

Dacă nu avem unde lucra cum trăim?

Dacă nu avem unde lucra, cum trăim?

Punctuație: Subordonata
condițională antepusă este
izolată prin virgulă de restul
enunțului.

Național
TV

25.III
18.04

Miezul problemei
prezentatoare

doamna Pârcălabu, ...!

doamnă Pârcălabu, ...!

Național
TV

25.III
18.05

Miezul problemei
prezentatoare

domnul Dan din Craiova este devastat

domnul Dan din Craiova este afectat

Morfologie: forma de vocativ
recomandată este doamnă, nu
doamna.
Semantică: adjectivul devastat
se referă mai ales la spații,
teritorii, și are sensul „pustiit,
prădat, distrus, jefuit”. Sensul
„afectat” pe care îl are în
engleză nu este consemnat de
dicționarele limbii române.

Național
TV

25.III
18.05

Miezul problemei
invitat permanent

nu sunt la curent cu multe lucruri care
dumneavoastră le-ați spus

nu sunt la curent cu multe lucruri pe care
dumneavoastră le-ați spus

Național
TV

27.III
14.25

Opriți timpul
prezentatoare

grupul Vouă ne-au pregătit două
scenete

grupul Vouă ne-a pregătit două scenete

*

Sintaxă: construcție deficitară a
enunțului care determină greșeli
de acord.
Morfologie: încadrare
morfologică greșită a verbului a
apărea.
Sintaxă: absența unui
antecedent pentru propoziția
relativă.
Sintaxă: nemarcarea relațiilor
sintactice poate fi motivată, în
cazul mesajelor scrise, prin
spațiul limitat disponibil pe
ecran, dar extinderea acestui
procedeu în vorbire nu este
justificată.

Sintaxă: Absența mărcii
gramaticalizate pe la obiectul
direct în acuzativ.
Sintaxă: acord după înțeles al
verbului cu substantivul

colectiv grupul.
Național
TV

28.III
18.40

Știri
voce

Național
TV

31.III
21.30

Miezul problemei
prezentatoare

Național
TV

31.III
21.47

Miezul problemei
prezentatoare

Național
TV

31.III
22.03

Miezul problemei
invitat permanent

*

*

diversificare a cauzisticii penale

diversificare a cazuisticii penale

Ortoepie: rostire greșită a
neologismului, prin apropiere
formală de substantivul cauză.

a ajuns în atenția primului ministru

au ajuns în atenția prim-ministrului

Morfologie: substantivul primministru este compus, se scrie
cu cratimă și flexiunea apare la
ultimul element.

transportul dintr-o țară în alta a
produselor

transportul dintr-o țară în alta al
produselor

Sintaxă: dezacordul mărcii
genitivale cu antecedentul.

în România au fost câteva furturi foarte
mari: prima este retrocedările, a doua
este ...

În România au fost câteva furturi foarte
mari, primul l-au constituit retrocedările,
al doilea ...

Sintaxă: construcție viciată a
enunțului, care generează o
serie de dezacorduri.

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

