DIGI 24
(1-31 august 2016)
Postul

Ziua,
ora

DIGI 24

1.VIII –
31.VIII

Emisiunea,
autorul
greşelii
crawl

burtieră

DIGI 24

1.VIII –
31.VIII

crawl

DIGI 24

1.VIII
17:01
2.VIII
13:15

România 24,
corespondent
România 24,
corespondent

DIGI 24

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

"Starea Nației"
"curățenia"
"lista rușinii"
"măsuri antiteroriste la granițe"
"cinematograful" Digi Film
în cadrul emisiunii "În fața ta"
Maternitatea "Cuza Vodă"
"Omul de stat"
"ținte jihadiste"
etc.

„Starea Nației”
„curățenia”
„lista rușinii”
„măsuri antiteroriste la
granițe”
„cinematograful” Digi Film
în cadrul emisiunii „În fața ta”
Maternitatea „Cuza Vodă”
„Omul de stat”
„ținte jihadiste”

Punctuație: se recomandă
folosirea ghilimelelor
românești (jos și sus).

"Declarația 088"
"Reprezint statul, nu statul la coadă"
"modernizat"
etc.
Steaua - Manchester City
Dinamo - FC Voluntari
Relațiile SUA - Turcia
Sibiu - Orăștie
etc.
va fi depusă odată ce va fi adus în
țară trupul neînsuflețit
locatarii vor putea veni să-și ia din
lucruri, dar acest lucru, doar în
prezența pompierilor

„Declarația 088”
„Reprezint statul, nu statul la
coadă”
„modernizat”
Steaua – Manchester City
Dinamo – FC Voluntari
Relațiile SUA – Turcia
Sibiu – Orăștie

Grafie: se recomandă
folosirea liniei de pauză în
locul cratimei.

va fi depus odată ce va fi adus
în țară trupul neînsuflețit
locatarii vor putea veni să-și ia
din lucruri doar în prezența
pompierilor

Sintaxă: dezacord produs
prin neanticiparea mesajului.
Stilistică: exprimare
redundantă

DIGI 24

3.VIII
16:29

România 24,
corespondent

DIGI 24

3.VIII
22:43

Starea Nației,
crawl

DIGI 24

4.VIII
19:00 –
20:00
4.VIII
19:12

Jurnal,
crawl

*

Grecia nu au nicio echipă în grupele
ligii campionilor

Jurnal,
crawl

*

Comisia Europeană insistă că Turcia
rămâne țara candidată la aderare

11.VIII
14:00 –
15:00
11.VIII
14:00 –
15:00
11.VIII
14:00 –
15:00
14.VIII
13:11

România 24,
crawl

14.VIII
13:17
16.VIII
21:00
16.VIII
21:01

În fața ta,
prezentator
Jurnalul de
Seară, crawl
Jurnalul de
Seară, crawl

DIGI 24

DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24

*

ceea ce în părerea lor este destul de
mult

ceea ce după părerea lor […]
/ ceea ce în opinia lor

Dinamo are o echipă destul de bună,
nu însă are și un lot competitiv

Dinamo are o echipă destul de
bună, însă nu are și un lot
competitiv
Grecia nu are nicio echipă în
grupele ligii campionilor

Sintaxă: calc de structură
după model engl. in
someone’s opinion; confuzie
între două construcţii.
Grafie, topică: neglijență de
tehnoredactare
Sintaxă: dezacord între
subiect și predicat
Morfologie, Lexic: uz
tranzitiv al verbului a insista
după model engl. insist that.

ar fi fost date daune pentru un
incendiu care nu a avut loc

Comisia Europeană insistă
asupra faptului că Turcia
rămâne țara candidată la
aderare
ar fi fost plătite daune pentru
un incendiu care nu a avut loc

România 24,
crawl

Percheziții într-un dosar de
delapidare și spălarea banilor

Percheziții într-un dosar de
delapidare și spălare a banilor

Grafie: neglijență de
redactare.

România 24,
crawl

Fetița a murit la spitalul Victor Babeș
din București

Fetița a murit la spitalul
„Victor Babeș” din București

Punctuație: se recomandă
utilizarea ghilimelelor.

În fața ta,
prezentator

Să revenim la numărul de kilometri
finalizat

Să revenim la numărul de
kilometri finalizați

Sintaxă: acordul se face cu
substantivul kilometri.

vor intra în atribuțiile acestei
companii nou-înființată
Guvernul turc anunșase

vor intra în atribuțiile acestei
companii nou-înființate
Guvernul turc anunțase

Este cel mai transfer de acest gen

Este cel mai reușit/nereușit
transfer de acest gen

Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului compus.
Grafie: neglijență de
tehnoredactare.
Grafie: neglijență de
tehnoredactare. Omiterea
unui element din structura
enunțului.

*

Lexic: modificarea unei
expresii fixate a plăti daune.

DIGI 24

16.VIII
21:14
17.VIII
20:01

Jurnalul de
Seară, crawl
Jurnalul de
Seară,
prezentator

DIGI 24

17.VIII
20:08

DIGI 24

17.VIII
21:30

DIGI 24

DIGI 24

DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24
DIGI 24

noile prețuri ale ale polițelor

noile prețuri ale polițelor

*

imaginea pe care vi-o arătăm

imaginea pe care v-o arătăm

Jurnalul de
Seară,
jurnalist

*

oamenii […] se manifestează altfel
[…]

oamenii […] se manifestă
altfel […]

*

să facă piept

să facă față / să țină piept

18.VIII
16:29
20.VIII
11:03

Jurnalul de
Seară,
jurnalist
România 24,
burtieră
Jurnal,
burtieră

Pierderile sunt aproape cât cele de pe
anul trecut
C.T.Popescu:A fost […]

Pierderile sunt aproape la fel
ca cele din anul trecut
C. T. Popescu: A fost […]

20.VIII
11:09
21.VIII
13:02
21.VIII
13:02
21.VIII
13:03

Jurnal,
crawl
În fața ta,
crawl
În fața ta,
prezentator
În fața ta,
crawl

pentru scoate oamenii de acolo

pentru a scoate oamenii de
acolo
Pacienții sunt nevoiți să-și
cumpere […]
[raportul] poate fi interpretat

Pacienții sunt nevoiți să-și cumpetre
[…]
De ce ați simțit nevoia să faceți […]
un raport? Poate fi interpretată
Ordinul trebuia publicat la 1 august
dar a fost amânat […]

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

Ordinul trebuia publicat la 1
august, dar a fost amânat […]

Poate duce la confuzie în
interpretare.
Grafie: neglijență de
tehnoredactare.
Morfologie: forma scurtă a
pronumelui de persona a II-a
plural în dativ în acest
context este v-.
Morfologie, semantică:
formă rezultată prin
suprapunerea celor două
paradigme specializate
semantic ale verbului.
Lexic: contaminarea a două
expresii.
Extinderea abuzivă a uzului
prepoziţiei pe
Grafie, Punctuație: se
recomandă folosirea spațiului
după semnele de punctuație.
Grafie: neglijență de
tehnoredactare.
Grafie: neglijență de
tehnoredactare.
Sintaxă: acord greșit
Punctuație: absența virgulei
înainte de conjuncția
adversativă dar.

