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DIGI 24 

(1-30 noiembrie 2016) 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

DIGI 24 01.XI 

07.06 

Digimatinal, 

titlu pe ecran 
 Redefinirea familie, în Comisia 

juridică 

Redefinirea familiei, în 

Comisia juridică 

Grafie: neglijență de 

tehnoredactare. 

DIGI 24 01.XI 

07.14 

Digimatinal, 

burtieră 
 DigiFM desfășoară campania Bun la 

casa omului 

DigiFM desfășoară campania 

„Bun la casa omului” 

Punctuație: absența semnelor 

citării. 

DIGI 24 04.XI, 

12.21 

Jurnal, 

burtieră 
 Premierul României va merge astăzi 

și la Alba Iulia 

Premierul României va merge 

astăzi și la Alba-Iulia 

Grafie: toponimul compus 

Alba-Iulia se scrie cu 

cratimă. 

DIGI 24 06.XI, 

07.03 

Jurnal,  

subtitlu  
* rudă victimă o rudă a victimei Sintaxă: nemarcarea relațiilor 

sintactice (în cazul de față, a 

relației de genitiv). 

DIGI 24 06.XI, 

07.03 

Jurnal, 

subtitlu 
 Ceața și viteza,cauza accidentului în 

lanț 

Ceața și viteza, cauza 

accidentului în lanț 

Grafie: absența blancului 

după virgulă. 

DIGI 24 06.XI, 

07.04 

 

Jurnal,  

subtitlu 
* În București, norii se vor înmulți dar 

șansele de ploaie rămân mici 

În București, norii se vor 

înmulți, dar șansele de ploaie 

rămân mici 

Punctuație: înaintea 

conjuncției adversative dar 

se pune virgulă. 

DIGI 24 07.XI, 

15.02 

Jurnal, 

subtitlu  
 Proiectul de modificare cere 

clarificare definiției căsătoriei 

Proiectul de modificare cere 

clarificarea definiției căsătoriei 

Grafie: neglijență de 

tehnoredactare. 

DIGI 24 07.XI, 

15.02 

Jurnal, 

burtieră 
 Sorin Blejnar, suspectat de trafic de 

influență, într-un nou dosar 

Sorin Blejnar, suspectat de 

trafic de influență într-un nou 

dosar 

Punctuație: folosirea 

nejustificată a virgulei pentru 

a separa construcția 

prepozițională (cu rol de 

adjunct) de restul enunțului. 

DIGI 24 07.XI 

15.05 

Jurnal, 

reporter 
* Trafic de influență sunt acuzațiile 

formulate în dosar și care sunt 

Trafic de influență este 

acuzația formulată în dosar, 

Sintaxă: dezacord între 

subiect și predicat. Subiectul 
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îndreptate către Sorin Blejnar îndreptată către Sorin Blejnar/ 

Acuzația formulată în dosar, 

îndreptată către Sorin Blejnar, 

este (cea) de trafic de influență 

este la singular (trafic (de 

influență), așadar și verbul 

trebuie folosit la numărul 

singular. 

Nu se poate coordona o 

propoziție principală [Trafic 

de influență este acuzația 

formulată în dosar] cu o 

propoziție introdusă printr-un 

relativ (care). 

 

DIGI 24 07.XI, 

15.05 

Jurnal,  

reporter 
 Sorin Blejnar și-ar fi traficat 

influența asupra unui director din 

subordinea sa 

Sorin Blejnar este acuzat de 

trafic de influență asupra unui 

director din subordinea sa 

Lexic: formulare improprie, 

nu este recomandată crearea / 

folosirea derivatului verbal a 

trafica (de la substantivul 

trafic). 

DIGI 24 07.XI, 

15.08 

Jurnal, 

reporter 
* Inclusiv intervalul de sosire a 

garniturilor de tren în stațiile de 

metrou sunt verificate astăzi 

Inclusiv intervalul de sosire a 

garniturilor de tren în stațiile de 

metrou este verificat astăzi 

Sintaxă: Deazacord între 

subiect (la numărul singular) 

și predicat.  

DIGI 24 07.XI, 

15.22 

Jurnal,  

reporter 
* Vorbim atât de oseminte care ar 

aparține unor adulți, dar și unor 

copii 

Osemintele descoperite sunt 

atât oseminte de adulți, cât și 

de copii. 

Sintaxă: elementele structurii 

corelative sunt atât,... cât și. 

DIGI 24 08.XI, 

10.10 

Jurnal, 

subtitlu 
 În Moscova, un restaurant oferă 

sandwich-uri ”Hillary” și  ”Trump”   

În Moldova, un restaurant oferă 

sendvișuri „Hillary” și 

„Trump” 

Grafie: substantiv sendviș 

este adaptat grafic la sistemul 

limbii române (a se consulta 

DOOM2 2005). 

DIGI 24 10.XI 

22.10 

 

Jurnal 

economic,  

text pe ecran 

 

 Nicoleta Brânzan 

proprietar magazin 

Nicoleta Brânzan,  

proprietară de magazin/ 

proprietara magazinului 

Sintaxă: stil telegrafic, 

nemarcarea relațiilor 

sintactice.  

DIGI 24 13.XI 24/7,  D. Trump, cel mai controversat D. Trump, cel mai controversat Grafie: nu se justifică 
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20.01 titlu 

 

președinte-ales al SUA președinte ales al SUA folosirea cratimei, alăturarea 

dintre substantivul președinte 

și participiul ales nu 

formează un substantiv 

compus. Această grafie este, 

probabil, o preluare a grafiei 

englezești (cf. president-

elect). 

DIGI 24 13.XI, 

20.03 

24/7, 

reporter 
 Dacă vor mai fi buletine de vot, nu 

va fi lăsat niciun om care mai stă 

acum la coadă să nu voteze 

Dacă vor mai fi buletine de vot, 

toți oamenii care stau acum la 

coadă vor vota  / 

Dacă vor mai fi buletine de vot, 

niciun om care stă acum la 

coadă nu va rămâne fără să 

voteze 

Sintaxă:  exprimare greoaie, 

incoerentă, ca urmare a 

negațiilor multiple cu 

adverbialul nu; negația se 

poate exprima și cu 

conectorul fără (să). 

DIGI 24 14.XI 

07.30 

Digimatinal, 

text pe ecran 
 Rezultate alegeri Republica 

Moldova 

Rezultatele alegerilor din 

Republica Moldova 

Sintaxă: nemarcarea relațiilor 

sintactice (stil telegrafic). 

DIGI 24 14.XI, 

07.31 

Digimatinal,  

burtieră 
 Scandal pe numărul de buletine 

pentru diaspora 

Scandal în privința numărului 

de buletine pentru diaspora 

Sintaxă: folosire improprie a 

prepoziției pe. Se recomandă 

folosirea unei construcții cu 

sens relațional.  

DIGI 24 16.XI, 

18.05 

Jurnal,  

titlu 
 Profesori condamnați pentru mită la 

Bacalaureat 

Profesori condamnați pentru 

mită la bacalaureat 

Grafie: nu se justifică 

scrierea cu majusculă a 

substantivului comun 

bacalaureat. 

DIGI 24 16.XI, 

18.08 

Jurnal, 

subtitlu 
 Prima Doamnă Michelle Obama, 

numită ꞌꞌmaimuță pe tocuriꞌꞌ pe 

Facebook 

Prima Doamnă Michelle 

Obama, numită „maimuță pe 

tocuri” pe Facebook 

Grafie: se recomandă 

folosirea ghilimelelor 

românești (sus, jos „ ”). 

DIGI 24 17.XI, 

13.05 

Jurnal,  

text pe ecran 
* Haideți să mergem mai repede 

băieți! 

Haideți să mergem mai repede, 

băieți! 

Punctuație: substantivul în 

vocativ trebuie separat prin 

virgulă de restul enunțului. 
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DIGI 24 20.XI, 

19.01 

Jurnal, 

burtieră 
 La aceast? extragere, au participat 

bonurile emise în luna octombrie 

La această extragere, au 

participat bonurile emise în 

luna octombrie 

Redactare: neglijență de 

tehnoredactare. 

DIGI 24 20.XI, 

19.08 

Jurnal, 

corespondent 
* (...) Liviu Dragnea se potrivește cel 

mai bine pe profilul de premier 

(...) Liviu Dragnea se 

potrivește cel mai bine cu 

profilul de premier / se 

potrivește cel mai bine ca 

premier 

Sintaxă: folosire 

nerecomandabilă a 

prepoziției pe, în locul 

prepoziției cu (a se potrivi 

cu) sau ca (introduce un 

adjunct relațional). 

DIGI 24 20.XI 

20.03 

Jurnal, 

titlu 
 Autorul unui tun de 920 mil. $, prins 

la Brașov 

Autorul unui tun de 920 de  

milioane de dolari, prins la 

Brașov 

Sintaxă: prepoziția de este 

obligatorie după numeralele 

mai mari sau egale cu 20. 

Grafie: abreviere 

nerecomandabilă a 

substantivului milion; nu se 

recomandă folosirea 

simbolului  „$” pentru a 

desemna moneda dolarului 

american. 

DIGI 24 22.XI, 

22.32 

Pașaport 

diplomatic, 

text pe ecran 

(traducere) 

* Primesc multe păreri din partea 

colegilor mei care spun, Slovenia 

este „o țară verde”, care oferă 

servicii de spa, drumeții pe munte, 

mare 

Primesc multe păreri din partea 

colegilor mei care spun:  

„Slovenia este „o țară verde”, 

care oferă servicii de spa, 

drumeții pe munte, mare (...)” /  

Primesc multe păreri din partea 

colegilor mei care spun că 

Slovenia este „o țară verde”, 

care oferă servicii de spa, 

drumeții pe munte, mare”  

Punctuație: Folosirea 

nejustificată a virgulei după 

verbul dicendi a spune. Fie se 

folosește semnul (:), urmat de 

secvența de vorbire directă, 

fie se folosește conjuncția că, 

care indică trecerea secvenței 

în vorbire indirectă. 

DIGI 24 22.XI, 

22.33 

Pașaport 

diplomatic, 
 După independeță, bineînțeles, am 

accentuat acest lucru 

După independență, 

bineînțeles, am accentuat acest 

Redactare: Neglijență de 

tehnoredactare. 
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text pe ecran 

(traducere) 

lucru 

DIGI 24 22.XI, 

22.38 

Pașaport 

diplomatic, 

text pe ecran 

(traducere) 

* Cum se descurcă țara dvs cu această 

problemă? 

Cum se descurcă țara dv. / dvs. 

cu această problemă? 

Grafie: Abrevierea 

pronumelui de politețe, 

pentru care dicționarul 

normativ DOOM2 2005 

recomandă formele dv. sau 

dvs., trebuie marcată prin 

punct. 

DIGI 24 22.XI, 

22.38 

Pașaport 

diplomatic, 

text pe ecran 

(traducere) 

* Ce am văzut în România și a fost de 

asemenea subliniat și de Comisia 

Europeană, este faptul că lupta 

împotriva corupției este foarte 

puternică 

Ce am văzut în România și a 

fost de asemenea subliniat și de 

Comisia Europeană este faptul 

că lupta împotriva corupției este 

foarte puternică 

Punctuație: virgulă între 

subordonata subiectivă 

antepusă principalei și 

predicat. 

DIGI 24 27.XI 

14.09 

Din interior, 

burtieră 
 Automobilul, branduit cu emblema 

echipei din Ștefan cel Mare 

Automobilul, inscripționat cu 

emblema echipei din Ștefan cel 

Mare 

Lexic: în locul anglicismului 

brand, care a fost preluat ca 

atare, generând toată familia 

lexicală (a brandui, branduit, 

branduire), poate fi folosită 

forma românească 

inscripționat. 

DIGI 24 27.XI, 

14.22 

Din interior,  

burtieră 
 Favorit este Francois Fillon, care a 

avut 44% din voturi în primul tur de 

scrutin  

 

Favorit este François Fillon, 

care a avut 44% dintre voturi în 

primul tur de scrutin 

Grafie: absența semnului 

diacritic din prenumele 

franțuzesc. 

DIGI 24 27.XI, 

14.22 

Din interior,  

subtitlu 
 rezident cartierul Fața Luncii rezident al cartierului Fața 

Luncii 

Sintaxă: nemarcarea relațiilor 

sintactice. 

DIGI 24 27.XI, 

14.23-

24 

Din interior, 

titlu 
 Romii, „bau-bau-ul” universal Romii, „baubaul” universal Grafie: substantivul compus 

baubau se scrie sudat, iar 

articolul definit se atașează 

fără cratimă (vezi DOOM2 
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* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.  

Exprimare greoaie, incoerentă, improprie: 

 Dacă vor mai fi buletine de vot, nu va fi lăsat niciun om care mai stă acum la coadă să nu voteze (13.XI, 20.03); 

 Trafic de influență sunt acuzațiile formulate în dosar și care sunt îndreptate către Sorin Blejnar (07.XI, 15.05); 

 

2005). 

DIGI 24 30.XI, 

16.03 

Jurnal, 

corespondent 
 Nu sunt multe autostrăzi, drept 

pentru care șoferii se înghesuie în 

multe locuri chiar pe o bandă 

Nu sunt multe autostrăzi, drept 

care șoferii se înghesuie în 

multe locuri chiar și pe o bandă 

Semantică: pleonasm. 

Prepozițiile drept și pentru au 

același sens.  

DIGI 24 30.XI, 

18.08 

 

Jurnal, 

burtieră 
 Noul manager interimar al Spit. 

Nicolae Malaxa va fi Alexandru 

Ștefănescu 

Noul manager interimar al 

spitalului „Nicolae Malaxa” va 

fi Alexandru Ștefănescu 

Punctuație: numele spitalului 

trebuie scris între ghilimele. 

Grafie: abreviere 

nerecomandabilă a 

substantivului spital. 


