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Postul: Kanal D 

Perioada: octombrie 2011 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Kanal 

D 

3.X, 

19.10 

Știrile Kanal D, 

text pe ecran 

„proprietar fermă” proprietar de fermă Sintaxă: Nemarcarea 

relațiilor sintactice. 

Kanal 

D 

3.X, 

19.15 

Știrile Kanal D, 

reporter 

„atâți câți mai există în 

România” 

atâția câți mai există în 

România 

Morfologie: Forma corectă 

a pronumelui nehotărât este 

atâția. 

Kanal 

D 

4.X, 

19.27 

Știrile Kanal D, 

voce 

„El este unul dintre cei pe 

care polițiștii îl caută acum 

de zor.” 

El este unul dintre cei pe care 

polițiștii îi caută acum de zor 

Sintaxă: Dezacord. 

Pronumele personal trebuie 

acordat în gen și număr cu 

pronumele semiindependent 

cei. 

Kanal 

D 

4.X, 

19.31 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Aici, printre gunoaie, e 

locul de joacă a copiilor.” 

Aici, printre gunoaie, e locul 

de joacă al copiilor. 

Sintaxă: Dezacord. În acest 

context, acordul articolului 

posesiv (în gen și număr) 

trebuie făcut cu substantivul 

locul, nu cu substantivul 

joacă.  

Kanal 

D 

5.X, 

12.47 

Știrile Kanal D, 

reporter 

„Toată lumea care vrea să 

cumpere mașini pot să le 

încerce aici la târg.” 

Toată lumea care vrea să 

cumpere mașini poate să le 

încerce aici la târg. 

Sintaxă: Dezacord. Acordul 

dintre subiect (substantivul 

la numărul singular lumea) 

și verbul predicat trebuie 

făcut la singular. 

Kanal 

D 

5.X, 

19.30 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Nu știam că el ar face orice 

pentru ele, dragele sale” 

Nu știam că el ar face orice 

pentru ele, dragile sale 

Morfologie: Adjectivul 

drag are doar trei forme 

flexionare: drag, dragă, 
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dragi, articulat dragile. 

Kanal 

D 

7.X, 

19.32 

Știrile Kanal D, 

voce 

„mai să nu le creadă 

urechilor” 

mai să nu își creadă 

urechilor 

Semantică: Expresia corectă 

este a-și crede ochilor / 

urechilor, cu pronume 

reflexiv (nu personal) în 

dativ.  

Kanal 

D 

7.X, 

19.34 

Știrile Kanal D, 

titraj 

„Are și PSD-ul cu se 

mândri!” 

Are și PSD-ul cu ce se 

mândri! 

Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare (omisiunea 

unui cuvânt). 

Kanal 

D 

9.X, 

12.35 

Știrile Kanal D, 

voce 

„urmează să înceapă 

tratamentul postoperator” 

urmează să înceapă 

tratamentul postoperatoriu 

Morfologie, lexic: Forma 

corectă a adjectivului este 

postoperatoriu. 

Kanal 

D 

9.X, 

12.58 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Ciubotariu a ratat” Ciubotariu a ratat Pronunțare: Accentuare 

greșită a numelui propriu, 

care provine din 

substantivul comun 

ciubotar, accentuat pe 

sufixul -ar. 

Kanal 

D 

10.X, 

19.41 

Știrile Kanal D, 

text pe ecran 

„Iar, suma totală este 13 

miliarde” 

Iar suma totală este de 13 

miliarde 

Punctuație: Folosire inutilă 

a virgulei după conjuncția 

adversativă iar. 

Kanal 

D 

10.X, 

19.46 

Știrile Kanal D, 

text pe ecran 

„publicul, juriul, 

atomosfera” 

publicul, juriul, atmosfera Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare.                                             

Kanal 

D 

12.X, 

12.47 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

declarații 

„Ne obișnuim, căte doi 

saci!” 

Ne obișnuim, câte doi saci! Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare. 

Kanal 

D 

12.X, 

13.06 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Până acum a avut patru 

proprietari, iar de curând a 

ajuns pe mâna celui de-al 

cincelea” 

Până acum a avut patru 

proprietari, iar de curând a 

ajuns pe mâna celui de-al 

cincilea 

Pronunțare: Numeralul 

ordinal se formează de la 

numeralul cardinal 

corespunzător: cinci – (al) 
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cincilea. 

Kanal 

D 

12.X, 

13.07 

Știrile Kanal D, 

voce 

„A fost o atmosferă de vis 

la inaugurarea noului 

stadion din Cluj” 

A fost o atmosferă de vis la 

inaugurarea stadionului din 

Cluj 

Semantică: Pleonasm. 

Conform DEX 1998, verbul 

a inaugura are sensul „a 

deschide în mod solemn 

activitatea unui așezământ, 

a unei expoziții, a unui local 

etc.; a marca începutul într-

o activitate; într-un 

domeniu”. 

Kanal 

D 

13.X, 

19.32 

Știrile Kanal D, 

text pe ecran 

„Domnule deci e partidul” Domnule, deci e partidul Punctuație: Substantivul în 

vocativ se separă prin 

virgulă de restul enunțului.  

Kanal 

D 

13.X, 

19.33 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Elefantul, simbol al 

dinastiei și prosperității” 

Elefantul, simbol al dinastiei 

și prosperității 

Pronunțare: Substantivul 

simbol se accentuează pe 

ultima silabă. 

Kanal 

D 

18.X, 

12.41 

Știrile Kanal D, 

titraj 

„Avionul, degivrat cu o 

mătură” 

Avionul, dejivrat cu o mătură Grafie: Forma corectă a 

verbului este a dejivra (fr. 

dégivrer); vezi DOOM
2
 

2005. 

Kanal 

D 

18.X, 

12.49 

Știrile Kanal D, 

titraj 

„Adevărul dureros: bărbații 

înșeală!” 

Adevărul dureros: bărbații 

înșală! 

Grafie: Verbul a înșela are 

la persoana a III-a singular 

alternanța e-a, nu e-ea. 

 

Kanal 

D 

19.X, 

12.41 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

declarații 

„Stați domnule!” Stați, domnule! Punctuație: Substantivul în 

vocativ trebuie separat prin 

virgulă de restul enunțului. 

Kanal 

D 

19.X, 

12.41 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

declarații 

„Ați derapat, sau ați 

depășit?” 

Ați derapat sau ați depășit? Punctuație: Înaintea 

conjuncției disjunctive sau 

nu se pune virgulă. 
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Kanal 

D 

19.X, 

12.41 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

declarații 

„Stăm și când sunteți gata 

toți, atunci începem.” 

Stăm și, când sunteți gata 

toți, atunci începem. 

Punctuație: Nu s-a folosit 

virgula pentru izolarea 

subordonatei 

circumstanțiale de timp.  

Kanal 

D 

20.X, 

19.23 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Un recenzor este plătit” Un recenzor este plătit Pronunțare: Substantivul 

recenzor se accentueză pe 

sufix. 

Kanal 

D 

20.X, 

19.28 

Știrile Kanal D, 

text pe ecran 

„Emil Boc 

Prim ministru” 

Emil Boc, prim-ministru Grafie: Substantivul 

compus prim-ministru se 

scrie cu cratimă. 

Kanal 

D 

20.X, 

19.43 

Știrile Kanal D, 

titlu 

„Credeau ca așa își fac 

dreptate” 

Credeau că așa își fac 

dreptate 

Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare. 

Kanal 

D 

20.X, 

19.48 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Una dintre telenovelele 

care a spart audiențele” 

Una dintre telenovelele care 

au spart audiențele 

Sintaxă: Dezacord. 

Pronumele care preia 

referința substantivului la 

numărul plural telenovele, 

deci acordul trebuie făcut la 

plural. 

Kanal 

D 

21.X, 

12.35 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

declarații 

„Au venit așa buhoi peste 

noi!” 

Au venit așa puhoi peste noi! Grafie: Scriere greșită a 

substantivului puhoi. 

Kanal 

D 

21.X, 

12.42 

Știrile Kanal D, 

reporter 

 

„Există și produse – spre 

exemplu, această franzelă – 

care nu conține niciun fel 

de aditiv” 

Există și produse – spre 

exemplu, această franzelă – 

care nu conțin niciun fel de 

aditiv 

Sintaxă: Dezacord. Acordul 

trebuie făcut la plural. 

Pronumele care preia 

referința substantivului la 

numărul plural produse. 

Kanal 

D 

21.X, 

12.48 

Știrile Kanal D, 

voce 

„Pe care dintre cele două să 

le alegem totuși?” 

Pe care dintre cele două să o 

alegem totuși? 

Sintaxă: Dezacord al 

pronumelui personal. 

Kanal 

D 

30.X, 

12.31 

Știrile Kanal D, 

transcrierea unei 

„Vă iubim și vă respectăm 

doamnă!” 

Vă iubim și vă respectăm, 

doamnă! 

Punctuație: Substantivul în 

vocativ trebuie separat prin 
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declarații virgulă de restul enunțului. 

Kanal 

D 

30.X, 

12.45 

Știrile Kanal D, 

voce 

„A luat substanțe de 

creștere a musculaturii cu 

ghiotura” 

A luat substanțe de creștere 

a musculaturii cu ghiotura 

Pronunțare: Substantivul 

ghiotura se accentuează pe 

prima, nu pe a doua silabă. 

Kanal 

D 

30.X, 

19.53 

Paparazzi, 

prezentatoare 

„Dragele mele” Dragile mele Morfologie: Adjectivul 

drag are doar trei forme 

flexionare: drag, dragă, 

dragi, articulat dragile. 

 

 

Recomandări 

 

„După meci, sigur nu ne vor uita” (Kanal D, 18.X) − corect: sigur; 

„Primul-ministru le dă și câteva sfaturi” (Kanal D, 20.X) − corect: prim-ministrul; 


