Postul: Prima TV
Monitorizare: Blanca Croitor
Perioada: 1–21 martie 2008

Postul Ziua,
ora
Prima
TV
Prima
TV

2.III;
18.08
2.III;
18.44

Emisiunea,
autorul
greşelii
Focus,
reporter
Focus,
voice-off

Prima
TV

3.III;
18.30

Focus,
Teo Trandafir

Prima
TV

3.III;
19.38

Ciao TV,
voice-off

Prima
TV
Prima
TV
Prima
TV
Prima
TV

5.III;
23.19
5.III;
23.30
6.III;
18.25
6.III;
18.41

Focus Plus,
titraj
Focus Plus,
titraj
Focus,
titraj
Focus,
titraj

Prima
TV

6.III;

Focus,

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

copertina unei reprezentanŃe
auto recent renovată
după douăzeci şi unu de zile

copertina unei reprezentanŃe
auto recent renovate
după douăzeci şi una de zile

sintaxă: dezacord în caz între adjectiv
şi substantiv;
sintaxă: dezacord în gen între
adjectivul numeral şi substantiv;

oricare dintre cele 21 de
oricare dintre cele 21 de
întrebări pot să-Ńi aducă totul întrebări poate să-Ńi aducă
totul
Cuplul Cristi Chivu şi
Cuplul Cristi Chivu şi
Adelina Elisei sărbătoresc
Adelina Elisei sărbătoreşte
ziua îndrăgostiŃilor la
ziua îndrăgostiŃilor la Milano.
Milano.
lider sindical FederaŃia
lider sindical al FederaŃiei
Mişcare Comercial
Mişcare Comercial
Jerod cum stăm?
Jerod, cum stăm?
Ce faceŃi domne?

Ce faceŃi, domne?

E treaba cu partidele mă.

E treaba cu partidele, mă.

chiar şi cu o sută la sută mai
mult

chiar şi cu sută la sută mai
mult

sintaxă: dezacord între subiect şi
predicat;
sintaxă: dezacord între subiect şi
predicat;

sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice;
punctuaŃie: vocativul trebuie despărŃit
prin virgulă de restul enunŃului;
punctuaŃie: vocativul trebuie despărŃit
prin virgulă de restul enunŃului;
punctuaŃie: interjecŃia trebuie
despărŃită prin virgulă de restul
enunŃului;
sintaxă: se spune sută la sută, nu o
sută la sută;
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TV

18.44

prezentator

mult

mult

Prima
TV
Prima
TV

7.III;
15.05
7.III;
18.02

Focus,
text pe ecran
Focus,
M. Saizu

imagini poliŃie

imagini de la poliŃie /
imagini ale poliŃiei
a fost meciul care l-a
reconfirmat drept campion

Prima
TV
Prima
TV

7.III;
18.04
7.III;
18.27

Focus,
titraj
Focus,
M. Vasiliu

RedacŃia Stiri

Prima
TV
Prima
TV
Prima
TV

7.III;
19.26
9.III;
18.41
10.III;
15.11

Focus,
text pe ecran
Focus,
voice-off
Focus,
reporter

dupa-amiaza

Prima
TV
Prima
TV

10.III;
18.09
10.III;
18.17

Focus,
voice-off
Focus,
titraj

Prima
TV
Prima
TV

11.III;
23.21
11.III;
23.28

Focus Plus,
reporter
Focus Plus,
voice-off

a fost meciul care l-a
reconfirmat ca şi campion

angajaŃii unei firme, care
vroiau să instaleze...

mândria tatii
după acest dispută sportivă

amiezei
Care verde mă?

cât şi a preşidenŃiei
aşa că întreaga
municipalitate, de la primar
la măturători, făceau oficiile
de gazdă

sută la sută;

sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice;
sintaxă: este greşită intercalarea
conjuncŃiei (adverbului) şi între
prepoziŃia calităŃii ca şi substantiv;
RedacŃia Ştiri
ortografie: textul a fost scris fără
diacritice;
angajaŃii unei firme, care
morfologie: forma corectă de
voiau să instaleze...
imperfect a verbului a voi este fără
consoana -r- (aceasta apare prin
influenŃa verbului a vrea);
după-amiază
ortografie: textul este scris fără
diacritice;
mândria tatei / lui tata
morfologie: forma tatii este populară,
neliterară;
după această dispută sportivă sintaxă: dezacord în gen între adjectiv
şi substantiv (probabil, sub influenŃa
substantivului meci);
amiezii
morfologie: forma corectă de genitiv
este amiezii;
Care verde, mă?
punctuaŃie: interjecŃia trebuie
despărŃită prin virgulă de restul
enunŃului;
cât şi a preşedinŃiei
lexic: forma corectă este cu -i (cf.
preşedinte);
aşa că întreaga municipalitate, sintaxă: dezacord între subiect
de la primar la măturători,
(municipalitate) şi predicat; acordul
făcea oficiile de gazdă
s-a făcut prin atracŃie, cu apoziŃia;
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unul din şapte magistraŃi au
recunoscut că anul trecut au
fost victimele unor tentative
...a fost catalogată de
reprezentanŃii magistraŃilor
ca şi o tentativă de
influenŃare
Abu Dhabi, cel mai apropiat
oraş de autostradă
Pusără gând rău
giuleştenilor

unul din şapte magistraŃi a
recunoscut că anul trecut a
fost victima unor tentative
...a fost catalogată de
reprezentanŃii magistraŃilor ca
o tentativă de influenŃare

sintaxă: dezacord între subiect (unul)
şi predicat;

Abu Dhabi, oraşul cel mai
apropiat de autostradă
Puseră gând rău giuleştenilor

sintaxă: topica este greşită;

proiectele prezentate de
Ministerul Culturii ca şi
metode de ajutor
cu nervii întinşi la maxim

proiectele prezentate de
Ministerul Culturii ca metode
de ajutor
cu nervii întinşi la maximum

Focus Plus,
titraj
Focus,
prezentator

Marean Vanghelie

Marian Vanghelie

douăzeci şi una de grame

douăzeci şi unu de grame

14.III;
18.46

Focus,
voice-off

AutorităŃile se tem că vor
mai dura câteva zile până
când focul va fi stins de tot.

AutorităŃile se tem că va mai
dura câteva zile până când
focul va fi stins de tot.

15.III;
18.44

Focus,
titraj

comerciant motociclete

comerciant de motociclete

Prima
TV

11.III;
23.29

Focus Plus,
prezentator

Prima
TV

11.III;
23.29

Focus Plus,
prezentator

Prima
TV
Prima
TV

11.III;
23.30
11.III;
23.56

Focus Plus,
prezentator
Focus Plus,
titraj

Prima
TV

12.III;
23.09

Focus Plus,
A. Bucur

Prima
TV

12.III;
23.24

Focus Plus,
voice-off

Prima
TV
Prima
TV

12.III;
23.26
13.III;
18.26

Prima
TV

Prima
TV

sintaxă: este greşită intercalarea
conjuncŃiei între prepoziŃia calităŃii ca
şi substantiv;

morfologie: forma corectă de perfect
simplu este puseră; pusără e o formă
regională;
sintaxă: este greşită utilizarea lui şi
între prepoziŃia calităŃii ca şi
substantiv;
lexic, morfologie: maxim este
adjectiv; adverbul are o formă
diferită, maximum;
numele a fost scris greşit;
sintaxă: dezacord în gen între
adjectivul numeral şi substantivul
determinat;
sintaxă: verbul a dura este folosit
impersonal în contextul a dura +
câteva zile, deci trebuie folosit la
pers. a III-a sg.; câteva zile este un
circumstanŃial cantitativ, nu subiect;
sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice;
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consilier preşedinte UEF

Prima
TV
Prima
TV

15.III;
19.19
16.III;
21.55

Prima
TV

17.III;
18.03

Focus,
titraj
Schimb de
mame,
text pe ecran
Focus,
reporter

Prima
TV

17.III;
18.42

Focus,
titraj

Prima
TV

17.III;
23.24

Focus Plus,
voice-off

muzică la maxim

muzică la maximum

Prima
TV

19.III;
23.24

Focus Plus,
reporter

metri patraŃi

metri pătraŃi

Prima
TV
Prima
TV

19.III;
23.25
19.III;
23.26

Focus Plus,
titraj
Focus Plus,
A. Bucur

patron hotel

patron al unui hotel

seifuri

seifuri

Prima
TV

20.III;
18.17

Focus,
reporter

Prima
TV

20.III;
18.20

Focus,
voice-off

O femeie din comunitatea
lor a ucis cu sânge-rece
nepotul concubinului său.
După ce şi-a înjunghiat
concubinul, femeia a
adormit două ore.

O femeie din comunitatea lor
l-a ucis cu sânge-rece pe
nepotul concubinului său.
După ce şi-a înjunghiat
concubinul, femeia a dormit
două ore.

consilierul preşedintelui
UEF
Nici tatăl, nici băiatul din
Nici tatăl, nici băiatul din
Bucureşti, nu au apreciat-o Bucureşti nu au apreciat-o
pe mama de schimb.
pe mama de schimb.
...sunt însă suspicioşi pe
...sunt însă suspicioşi în
declaraŃiile lui Tănăsie
legătură cu declaraŃiile lui
Tănăsie
...mă duc afară cine-mi dă
...mă duc afară, cine-mi dă
mie?
mie?

sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice;
punctuaŃie: virgulă între subiect şi
predicat;
sintaxă: utilizarea prepoziŃiei este
nepotrivită în context;
punctuaŃie: trebuia să se pună virgulă
între cele două propoziŃii juxtapuse;
lexic, morfologie: maxim este
adjectiv; adverbul are o formă
diferită, maximum;
pronunŃie: adjectivul a fost pronunŃat
greşit;
sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice;
ortoepie: pronunŃare greşită, cu hiat;
pronunŃarea corectă este cu diftong,
într-o singură silabă (cf. eng. safe);
sintaxă: complementul direct ar fi
trebuit să fie dublat prin pronume
nehotărât;
semantică: verbul a adormi nu
desemnează o acŃiune durativă, deci
nu poate fi urmat de un circumstanŃial
de timp cu sens durativ;

4

Prima
TV

20.III;
18.50

Focus,
titraj

C.E.O Prima TV

C.E.O. Prima TV

punctuaŃie: ar fi trebuit să se pună
punct după ultima literă a abrevierii;

Prima
TV
Prima
TV

20.III;
19.28
21.III;
18.24

Focus,
titraj
Focus,
M. Vasiliu

dupa-amiaza

după-amiază

Prima
TV

21.III;
18.28

Focus,
titraj

...pentru că împiedică
formarea tumorilor, cât şi
răspândirea celulelor
canceroase
şi ma lovit

...pentru că împiedică atât
formarea tumorilor, cât şi
răspândirea celulelor
canceroase
şi m-a lovit

ortografie: textul este scris fără
diacritice;
sintaxă: nu se poate folosi cât şi fără
corelativul atât;

ortografie: greşeală gravă de
neutilizare a cratimei între pronumele
personal neaccentuat şi verbul
auxiliar;

5

