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Postul

Ziua,
ora

Pro TV

2 mai,
13.30

Pro TV

2 mai,
13.36

Pro TV

2 mai,
13.48

Pro TV
Pro TV

Pro TV

Emisiunea,
autorul
greşelii
Ştirile Pro TV,
Monica
Dascălu
Ştirile Pro TV,
voice-over

Greşeala

Varianta corectă

Este a doua locaŃie ca
înălŃime din Europa

ExplicaŃia

În valoare de doi virgulă
cinci milioane de dolari

5 mai,
13.18
5 mai,
13.38

Ştirile Pro TV,
Monica
Dascălu
Ştirile Pro TV,
prezentatoare
Ştirile Pro TV,
prezentatoare

Ploaia şi vântul a făcut
ravagii ieri în Mureş.
am iuibit

Este al doilea vârf ca înălŃime Lexic – extinderea sensului
din Europa
termenului „locaŃie” la cel de „vârf de
munte” este improprie.
Pierde avansul pe care îl avea Semantică – pleonasm; sensul
faŃă de Hillary
cuvântului avans este „interval de
timp, distanŃă etc. cu care cineva se
află înaintea altuia” (cf. DEX), deci
ideea de „a fi înaintea cuiva” este
cuprinsă în semantica termenului,
ceea ce face de prisos reluarea
prepoziŃiei „înainte”.
În valoare de două virgulă
Sintaxă – numeralul doi se acordă în
cinci milioane de dolari
gen cu substantivul pe care îl
determină (milioane).
Ploaia şi vântul au făcut
Sintaxă – dezacord între subiect şi
ravagii ieri în Mureş.
predicat.
am iubit
Tehnoredactare greşită.

5 mai,
17.25

Ştirile Pro TV,
titraj

şef Birou InvestigaŃii
Criminale

Şeful Biroului (de)
InvestigaŃii Criminale

Pierde avansul pe care-l
avea înaintea lui Hillary

Sintaxă – nemarcarea relaŃiilor
sintactice dintre cuvinte reprezintă o
greşeală.

Pro TV

5 mai,
19.50

Ştirile Pro TV,
Meteo,
prezentator

vreo doi-trei nori n-au auzit
despre ce vreau eu să fac

vreo doi-trei nori n-au auzit
ce vreau eu să fac

Pro TV

7 mai,
13.12

Ştirile Pro TV,
reporter

Proaspătul angajat avocat
al companiei Tarom

Avocatul proaspăt angajat
al companiei Tarom

Pro TV

8 mai,
09.39

Ştirile Pro TV,
titraj

cârnaŃi decasă

cârnaŃi de casă

Tehnoredactare greşită.

Pro TV

8 mai,
17.10

Ştirile Pro TV,
titraj

Pro TV

8 mai,
19.24

Ştirile Pro TV,
titraj

a decis că, pe durata
cercetărilor, suspectul să
rămână în libertate
Ia-l mă la omor.

a decis ca, pe durata
cercetărilor, suspectul să
rămână în libertate
Ia-l, mă, la omor!

Pro TV

8 mai,
19.26

Ştirile Pro TV,
titraj

specialist protecŃie
împotriva incendiilor

specialist în protecŃia
împotriva incendiilor

Pro TV

9 mai,
13.12
9 mai,

Ştirile Pro TV,
titraj
Business
Magazin
titraj

săîşi abuzeze

să îşi abuzeze

Sintaxă – este greşită utilizarea
conectorului că... să. Trebuia folosit
conectorul ca... să.
PunctuaŃie – interjecŃia se departe
prin virgulă de cuvintele între care
este intercalată (atât de cel de
dinainte, cât şi de cel următor).
Sintaxă – nemarcarea relaŃiilor
sintactice dintre cuvinte reprezintă o
greşeală.
Tehnoredactare greşită.

Textul este scris fără
diacritice.

–

se exploatează la maxim

se exploatează la maximum

Pro TV

toată
emisiunea

Pro TV

9 mai,
13.55

Business
Magazin,
O. Steer

Sintaxă – utilizarea greşită a
prepoziŃiei despre. Se poate folosi
prepoziŃia când urmează un nominal
(substantiv, pronume), nu cu
propoziŃii relative.
Sintaxă – topica este greşită.

Tehnoredactare greşită. Neutilizarea
diacriticelor pentru scrierea textelor
în limba română reprezintă o
greşeală.
Lexic, morfologie – forma corectă a
adverbului este maximum. Maxim
este forma corectă pentru adjectiv.

Pro TV

9 mai,
22.32

Pro TV

10 mai,
11.51

Dansez pentru
tine,
prezentator
Pro Motor,
voice-over

cu un procent de 6,49 la
sută

cu un procent de 6,49 /
cu 6,49 la sută

Semantică – pleonasm.

datorită agilităŃii sale şi a
rezistenŃei şasiului

datorită agilităŃii sale şi
rezistenŃei şasiului

Sintaxă – după prepoziŃia datorită se
utilizează dativul, nu genitivul.

Pro TV

11 mai,
09.09

Ştirile Pro TV,
titraj

preşedinte Paralela 45

preşedinte la Paralela 45

11 mai,
09.10

Ştirile Pro TV,
titraj

Astăzi, la teatru pentru
copii:...

Astăzi, la teatrul pentru
copii:...

Pro TV

11 mai,
13.03

Ştirile Pro TV,
reporter

...se întreabă cum a fost
posibil ca un tren extrem de
sigur să deraieze

Pro TV

11 mai,
13.05

Ştirile Pro TV,
reporter

Pro TV

13 mai,
13.04

Ştirile Pro TV,
reporter

...se întreabă cum a fost
posibil ca un tren, extrem de
sigur, a fost posibil să
deraieze
pe data de 10 martie au mai
fost acolo semnalate nişte
incidente
Felul în care a decurs
ultimele ore din viața
Andradei

Sintaxă – nemarcarea relaŃiilor
sintactice dintre cuvinte reprezintă o
greşeală.
Sintaxă – substantivul teatru ar fi
trebuit să fie articulat, având
determinări prepoziŃionale.
Organizarea enunŃului – repetiŃie
supărătoare.

Pro TV

Pro TV

13 mai,
13.28

Ştirile Pro TV,
Pe ecran

O asezăm

O aşezăm

ProTv

14 mai,
20.05

Ştirile Pro TV,
Sport (voiceover)

PiŃurcă ar putea să renunŃe la
[el]

PiŃurcă ar putea să renunŃe la
[iel]

pe data de 10 martie au mai
fost semnalate acolo nişte
incidente
Felul în care au decurs
ultimele ore din viața
Andradei

Sintaxă – topică greşită. participiul
pasiv nu poate fi despărŃit de verbul a
fi printr-un adverb de loc.
Sintaxă – nu se realizează acordul în
număr al predicatului (a decurs) cu
subiectul (ultimele ore), greşeală
favorizată în acest context de
postpoziŃia subiectului faŃă de
predicat
Tehnoredactare greşită.

Ortoepie – pronumele personal de
persoana a treia, masculin, singular
(dar şi pronumele de persoana a treia

Pro TV

15 mai,
13.21

Ştirile Pro TV,
Ilknur Pintilie

Pro TV

20 mai,
17.23

Ştirile Pro TV,
Raluca
Alexandru

Pro TV

20 mai,
19.07

Ştirile Pro TV,
Andreea Esca

Pro TV

20 mai,
19.28

Ştirile Pro TV,
titraj

Pro TV

20 mai,
19.28

Ştirile Pro TV,
titraj

Pro TV

20 mai,
19.36

Ştirile Pro TV,
voice-over

feminin singular, pronumele de
persoana a treia plural, masculin şi
feminin, precum şi formele din
paradigma verbului „a fi”) se
pronunŃă cu un i iniŃial (numit „iot”).
Fenomenul (numit preiotacizare)
apare numai în rostire şi nu se redă în
scris.
fratele femeii care susŃine
fratele femeii, care susŃine că Semantică – aşa cum este formulat
enunŃul, acesta conŃine un nonsens;
că e fantomă
aceasta e fantomă
trebuia să fie inserat un element care
să dezambiguizeze enunŃul (de
exemplu, pronumele demonstrativ
aceasta);
zăcând fără cunoştinŃe în
zăcând fără cunoştinŃă în
Semantică – sensul enunŃului este
spatele casei
spatele casei
profund schimbat prin utilizarea la
plural a substantivului cunoştinŃă.
Este o greşeală gravă.
66 de personaje împart o
66 de persoane împart o casă Semantică – utilizarea substantivului
casă cu rozătoarele
cu rozătoarele
personaj în locul substantivului
(un reportaj despre centrul
persoană este nepotrivit într-un
vechi al Bucureştiului)
material de ştiri.
Este în jur de 1200 de euro ca PunctuaŃie – înainte de conjuncŃia şi
Este în jur de 1200 de euro
să stăm aici şi încă 500 de
ca să stăm aici, şi încă 500
nu se utilizează virgula.
de euro taxele de proprietate. euro taxele de proprietate.
Steven – proprietar barcă
Steven – proprietarul bărcii Sintaxă – nemarcarea relaŃiilor
sintactice dintre cuvinte reprezintă o
/ proprietarul unei bărci
greşeală.
napoletanii au incendiat
napolitanii au incendiat
Lexic, pronunŃie – forma corectă a
tabăra
tabăra
cuvântului este cu -i-, napoletanii
(„locuitorii oraşului Napoli”).

Pro TV

21 mai,
19.23

Ştirile Pro TV,
titraj

Eşti ok?

Eşti OK?

Ortografie – adjectivul OK se scrie cu
majuscule (cf. DOOM).

Pro TV

21 mai,
19.24

Ştirile Pro TV,
titraj

PoliŃia mă, n-auzi?

PoliŃia, mă, n-auzi?

Pro TV

21 mai,
20.06

Ştirile Pro TV,
titraj

apropos de doamnele
drăguŃe de aici

apropo de doamnele drăguŃe
de aici

Pro TV

22 mai,
13.39

Ştirile Pro TV,
voice-over

în centrul oraşului Napole

în centrul oraşului Napoli

PunctuaŃie – interjecŃia se departe
prin virgulă de cuvintele între care
este intercalată (atât de cel de
dinainte, cât şi de cel următor).
Ortografie: adverbul apropo se scrie
fără -s la sfârşit. Forma greşită, cu -s,
a rezultat prin influenŃa limbii
franceze, de unde a fost împrumutat
adverbul apropo (fr. à-propos).
Toponimie – forma corectă a
substantivului propriu este Napoli.

Pro TV

22 mai,
13.39

Ştirile Pro TV,
voice-over

napoletanii de rând aveau
alte griji

Pro TV

22 mai,
13.43

Ştirile Pro TV,
Meteo,
prezentatoare

temperaturile vor fi mai
înalte

napolitanii de rând aveau alte Lexic, pronunŃie – forma corectă a
griji
cuvântului este cu -i-, napoletanii
(„locuitorii oraşului Napoli”).
temperaturile vor fi mai
Semantică – utilizarea adjectivului
înalt este restrânsă la entităŃi fizice şi
ridicate
anumite noŃiuni abstracte. Ridicat şi
înalt sunt sinonime, dar nu pot fi
folosite unul în locul celuilalt în orice
context.

