
KANAL D 

(1-31 august 2016) 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Kanal D 1.VIII- 

31.VIII 

titlurile de pe 

ecran 

 afacerea "verdeața" 

"borduriada" 

o mare de "raci" 

"actoria" 

boală "în meniul" 

turiștilor 

prețurile "se topesc" 

"Suntem cu ochii pe 

voi" 

etc. 

 

afacerea „verdeața” 

„borduriada” 

o mare de „raci” 

„actoria” 

boală „în meniul” turiștilor 

prețurile „se topesc” 

„Suntem cu ochii pe voi” 

 

Punctuație: se recomandă folosirea 

ghilimelelor românești (jos și sus). 

Kanal D 1.VIII- 

31.VIII 

Știrile Kanal 

D. 

Sport, 

bandă 

 Viitorul - Târgu Mureș 

Pandurii - CFR Cluj 

România - Norvegia 

Sevilla - Barcelona 

Ajax - Roda  

Dinamo - FC Voluntari 

CSU Craiova - CSMS 

Iași 

Timișoara - FC 

Botoșani  

etc. 

 

Viitorul – Târgu Mureș 

Pandurii – CFR Cluj 

România – Norvegia 

Sevilla – Barcelona 

Ajax – Roda  

Dinamo – FC Voluntari 

CSU Craiova – CSMS Iași 

Timișoara – FC Botoșani  

 

Grafie: se recomandă folosirea liniei de 

pauză în locul cratimei. 

 

  

Kanal D 1.VIII- 

31.VIII 

Știrile Kanal 

D.  

Meteo, 

ecran 

 Cluj Napoca 

Târgu Mureș 

Cluj-Napoca 

Târgu-Mureș 

Grafie: numele localităților se scriu cu 

cratimă. 



Kanal D 3.VIII 

15.37 

Te vreau 

lângă mine, 

prezentatoare 

 noi nu am avut aer 

condiționat o perioadă 

scurtă de timp 

[…] un interval scurt de 

timp / o perioadă scurtă  

Semantică: perioadă de timp e pleonasm.  

Kanal D 5.VIII 

12.42 

Știrile Kanal 

D, 

bandă 

 Sucuri expirate pe raft 

la hipermarket 

Sucuri expirate, pe raft la 

hipermarket 

Punctuație: omiterea virgulei ce marchează 

elipsa verbului 

Kanal D 5.VIII 

13.09 

Știrile Kanal 

D, 

corespondent 

* Să faci o continuare a 

videoclipului acela care 

te-a făcut faimos 

Să faci o continuare a 

videoclipului aceluia... 

 

/ Să continui videoclipul 

acela care […]  

 

Morfologie, sintaxă: forma neacordată a 

demonstrativului. 

Lexic, Semantică: extinderea abuzivă a 

verbului a face după model engl. to make a 

sequel („a continua o operă literară sau 

cinematografică”). 

 

Kanal D 5.VIII 

13.18 

Știrile Kanal 

D, 

voce 

* vroiau voiau Morfologie: formă hibridă de imperfect. 

Kanal D 5.VIII 

19.04 

Știrile Kanal 

D, 

prezentatoare 

* ca să nu vorbim că nu 

există acte proveniență  

ca să nu spunem / zicem 

că […] 

Semantică, Morfologie: utilizarea greșită a 

verbului ca rezultat al contaminării a două 

expresii: a nu mai vorbi de și a spune/zice 

că.  Contaminarea se explică prin apropierea 

semantică a verbelor dicendi. 

 

Kanal D 12.VIII 

00:01 

Știrile Kanal 

D, 

crawl 

 A nunta cui […] La nunta cui […] Grafie: neglijență de tehnoredactare 

Kanal D 13.VIII 

20.08 

Asta-i 

România, 

ecran 

 era aspru dar bun era aspru, dar bun Punctuație: absența virgulei înainte de 

conjuncția adversativă. 

Kanal D 17.VIII 

19.48 

Știrile Kanal 

D, 

bandă 

* Meditația și "jurnalul 

de gratitudine" ne 

aduce în prezent 

Meditația și „jurnalul de 

gratitudine” ne aduc în 

prezent. 

Sintaxă: dezacord în număr 

Grafie: ghilimelele neromâneşti 

Kanal D 18.VIII 

13.04 

Știrile Kanal 

D, 

ecran 

 A ajuns la spital de 

suparare 

A ajuns la spital de 

supărare 

Grafie: neglijență de tehnoredactare 



Kanal D 20.VIII 

00.42 

Știrile Kanal 

D, 

crawl 

 Zeci de familii trezite 

de poliție cu noapte în 

cap 

Zeci de familii trezite de 

poliție cu noaptea în cap 

Grafie: neglijență de tehnoredactare 

Kanal D 20.VIII 

00.59 

Știrile Kanal 

D, 

crawl 

 Incredibil ! A slăbit 120 

de kg !  

Incredibil! A slăbit 120 de 

kg! 

Grafie, Punctuație: neglijență de 

tehnoredactare. Nu se recomandă folosirea 

blancului înainte de semnele de punctuație. 

Kanal D 20.VIII 

7.24 

Știrile Kanal 

D, 

reporter 

* Caracteristica esențială 

a acestor substanțe este 

că dânșii conțin 

Caracteristica esențială a 

substanțelor este că 

acestea conțin 

Semantică, stilistică: creație spontană 

nefirească, poate ca urmare a intenției de a 

evita cacofonia și repetiția. 

Kanal D 22.VIII 

12.45 

Știrile Kanal 

D, 

ecran 

 Tehnologia ca un nou 

"dans" 

Tehnologia, ca un nou 

„dans” 

Punctuație: lipsește virgula ce marchează 

elipsa verbului copulativ 

Kanal D 22.VIII 

12.47 

Știrile Kanal 

D, 

ecran 

 au inconjurat cimitirul 

vesel 

au înconjurat cimitirul 

vesel 

Grafie: neglijență de tehnoredactare 

Kanal D 24.VIII 

12.45 

Știrile Kanal 

D, 

voce 

 [Doamna din imagine] 

a uitat un amănunt 

important: întreaga 

scenă a fost filmată 

[Doamna din imagine] n-a 

băgat de seamă / a omis un 

amănunt important: 

întreaga scenă a fost 

filmată 

Semantică, Stilistică: situație de inadvertență 

semantică.  

Kanal D 24.VIII 

12.58 

Știrile Kanal 

D, 

ecran 

 Salvatorii și-au risca 

viețile 

Salvatorii și-au riscat 

viețile 

Grafie: neglijență de tehnoredactare 

Kanal D 26.VIII 

19.28 

Știrile Kanal 

D, 

ecran 

 Podul gigant, ridicat în 

3 luni 

Podul gigant, ridicat în 3 

ani 

Neglijență de redactare. Din reportaj reiese 

că podul a fost construit în 3 ani. 

Kanal D 27.VIII 

20:18 

Asta-i 

România, 

corespondent 

* ați făcut fotografii, mai 

ați filmat 

ați făcut fotografii, ați mai 

filmat 

Sintaxă: topica greșită a semiadverbului mai 

Kanal D 27.VIII 

20:19 

Asta-i 

România, 

voce 

* au venit cu seiful la 

purtător 

a venit cu seiful după el 

 

Pronunție: accentuare greșită 

Stilistică: folosirea neadecvată a expresiei la 

purtător  

Kanal D 27.VIII 

20:24 

Asta-i 

România, 

 [rochie] inundată în 

danteluri 

[rochie] inundată de 

dantele 

Morfologie: extinderea abuzivă a prepoziției 

în; formă greșită de plural  



voce 

Kanal D 27.VIII 

21:18 

Asta-i 

România, 

ecran 

* Haina mea, valoare are Haina mea valoare are. Punctuație: virgulă între subiect și predicat. 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 


