Postul: PRO TV
Monitorizare: Isabela Nedelcu
Perioada: 1–21 martie 2008

Postul

Ziua, ora

Pro TV

2.03.2008
8,13

Pro TV

2.03.2008
8,25

Emisiunea,
autorul
greşelii
Ştirile Pro TV
(Iulia Vântu)

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

„vroiau”

„voiau”

Ştirile Pro TV
(burtieră)

„prim procuror”

„prim-procuror”

Domeniu: morfologie
Forma de imperfect vroiau este
hibridă, rezultată din contaminarea
imperfectului verbului a voi – voiau
cu imperfectul lui a vrea – vreau.
Domeniu: ortografie
Cuvântul compus prim-procuror se
scrie cu cratimă.
Domeniu: sintaxă
Genitivul cere forma articulată a
substantivului regent, aici inclus
într-o locuŃiune prepoziŃională.
Domeniu: ortoepie
Accentul este pe sunetul o, nu pe u.
Accentul pe vocala din ultima
silabă se explică prin faptul că în
franceză, de unde am preluat
cuvântul, accentul este pe ultima
silabă (fr. conducteur).
Domeniu: punctuaŃie
Înainte de conjuncŃiile adversative,
se pune virgulă (şi are aici valoare
adversativă, valoare întărită de

Pro TV

4.03.2008
8,58

Vremea Pro
TV
(prezentator)

„din punct de vedere al
precipitaŃiilor”

„din punctul de vedere al
precipitaŃiilor”

Pro TV

5.03.2008
7,58

Ştirile Pro TV
(George
Buhnici)

„conductorii de tren”

„conductorii de tren”

Pro TV

5.03.2008
8,07

Ştirile Pro TV
(titlu)

„Alegem persoane şi nu
liste”

„Alegem persoane, şi nu
liste”

„mana victimei”

„mama victimei”

„dar detalii şi multe alte
amănunte, în câteva
minute”
„Unde mergeŃi doamnă?”

„dar multe alte
detalii/amănunte, în câteva
minute”
„Unde mergeŃi, doamnă?”

„HaideŃi, vă rog frumos că
e închisă zona!”

„HaideŃi, vă rog frumos, că
e închisă zona!”

12.03.2008 Ştirile Pro TV
13,03
(Mihaela
Gros)

„vărul lui […] l-a găsit
câteva ore mort în
şifonier”

„vărul lui […] l-a găsit
după câteva ore mort în
şifonier”

Pro TV

12.03.2008 Ştirile Pro TV
13,09
(Camelia
DonŃu)

„butelie cu gaz”

„butelie cu gaz”

Pro TV

12.03.2008 Ştirile Pro TV
13,10
(Camelia
DonŃu)
13.03.2008 Ştirile Pro TV
13,29
(Andreea
Braşovean)

„butelia nu a sărit în aer”

„butelia nu a sărit în aer”

„bărbatul […] vroia să
ajungă în localitatea
vecină”

„bărbatul […] voia să
ajungă în localitatea vecină”

Pro TV

6.03.2008
17,21
6.03.2008
17,37

Ştirile Pro TV
(burtieră)
Ştirile Pro TV
(Victor Slav)

Pro TV

6.03.2008
19,17

Ştirile Pro TV
(titraj)

Pro TV

6.03.2008
19,17

Ştirile Pro TV
(titraj)

Pro TV

Pro TV

Pro TV

adverbul de negaŃie nu).
Domeniu: tehnoredactare
În loc de m s-a scris n.
Domeniu: semantică
S-au asociat două cuvinte sinonime:
detalii şi amănunte.
Domeniu: punctuaŃie
Vocativul se desparte prin virgulă
de restul enunŃului.
Domeniu: punctuaŃie
ConstrucŃia incidentă vă rog frumos
se separă prin virgule de restul
enunŃului.
Domeniu: logică (sintaxă,
semantică)
AbsenŃa prepoziŃiei după duce la un
sens aberant al enunŃului.
Domeniu: ortoepie
Accentul pe e, nu pe i, se explică
prin etimonul cuvântului – fr.
bouteille.
Idem.

Domeniu: morfologie
Forma de imperfect vroia este
hibridă, rezultată din contaminarea
imperfectului verbului a voi – voia
cu imperfectul lui a vrea – vrea.

Pro TV

Pro TV

Pro TV

15.03.2008
8,26
9,31
16.03.2008
8,03

Sport Pro TV
(titlu)

„Şi eu ce fac Mircea?”

Ştirile Pro TV „grupul sanitar pe care
(Emil
vroia să se caŃere”
Drâmboceanu)
„meci de basket”
16.03.2008 Crawl
8,54

„grupul sanitar pe care voia
să se caŃere”
„meci de baschet”

Pro TV

16.03.2008 Crawl
9,00

Pro TV

16.03.2008 Ştirile Pro TV „grupul sanitar în care
9,00
(Emil
vroia să se ascundă”
Drâmboceanu)
17.03.2008 Ştirile Pro TV „Cu sonorul la maxim”
7,11
(titlu)

„grupul sanitar în care voia
să se ascundă”

Pro TV

17.03.2008 Ştirile Pro TV
8,04
(voce)

„în momentul în care vroia
să-l depăşească”

„în momentul în care voia
să-l depăşească”

Pro TV

18.03.2008 Ştirile Pro TV
13,01
(titraj)

„Ce vorbeşti mă, că a ars
totul...”

„Ce vorbeşti, mă, că a ars
totul...”

Pro TV

„Albă ca Zăpada şi cei
şapte pitic”

„Şi eu ce fac, Mircea?”

„Albă-ca-Zăpada şi cei
şapte pitici”

„Cu sonorul la maximum”

Domeniu: punctuaŃie
Vocativul se desparte prin virgulă
de restul enunŃului.
Vezi supra.

Domeniu: ortografie
Neologismul baschet s-a adaptat
sistemului limbii române, prin
urmare, nu se scrie ca în franceză
sau ca în engleză.
Domeniu: tehnoredactare;ortografie
S-a omis scrierea lui i de la sfârşitul
cuvântului, care indică pluralul.
Substantivul propriu din construcŃia
dată se scrie cu cratimă.
Vezi supra.

Domeniu: lexic
Forma corectă a locuŃiunii
adverbiale este la maximum
(aceasta conŃine adverbul
maximum, nu adjectivul maxim).
Vezi supra.

Domeniu: punctuaŃie
InterjecŃia mă se separă prin virgule
de restul enunŃului.

Pro TV

19.03.2008 Ştirile Pro TV
(titraj)
19,03

„Ajută-mă te rog,
ajută-mă!”

„Ajută-mă, te rog,
ajută-mă!”

Vezi supra.

Pro TV

19.03.2008 Ştirile Pro TV
19,03
(titraj)

„Vorbeşte măi, nu te
lăsa...”

„Vorbeşte, măi, nu te
lăsa...”

Pro TV

19.03.2008 Ştirile Pro TV
19,06
(titraj)

„Şefu’ veniŃi să vă uitaŃi!”

„Şefu’, veniŃi să vă uitaŃi!”

Pro TV

19.03.2008 Ştirile Pro TV
19,17
(titraj)

„scurt-circuit”

„scurtcircuit”

Pro TV

21.03.2008 Ştirile Pro TV
13,12
(Andreea
Marinescu)
21.03.2008 Ştirile Pro TV
19,06
(titraj)

„cu 70 de astfel de
limuzine vor fi plimbaŃi
preşedinŃii streini”
„Cred că domnia-sa a
înŃeles […]”

„cu 70 de astfel de limuzine
vor fi plimbaŃi preşedinŃii
străini”
„Cred că Domnia Sa a
înŃeles […]”

21.03.2008 Sport (titlu)
20,09

„MulŃumim Rapidule!”

„MulŃumim, Rapidule!”

Domeniu: punctuaŃie
InterjecŃia măi se separă prin
virgule de restul enunŃului.
Domeniu: punctuaŃie
Vocativul se desparte prin virgulă
de restul enunŃului.
Domeniu: ortografie
Cuvântul compus scurtcircuit se
scrie fără cratimă.
Domeniu: ortoepie
Forma corectă a substantivului
conŃine în radical vocala ă.
Domeniu: ortografie
Conform DOOM2, locuŃiunea
pronominală de politeŃe Domnia Sa
se scrie cu majuscule şi fără
cratimă.
Domeniu: punctuaŃie
Vocativul se desparte prin virgulă
de restul enunŃului.

Pro TV

Pro TV

