Pro TV
(1-30 noiembrie 2016)

Postul

Ziua,
ora

Pro TV

Emisiunea, autorul
greşelii
Știrile Pro TV, voce

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

Domnul Cătălin a renunțat...

Cătălin a renunțat.../Domnul
Cătălin X a renunțat

Semantică: formula de politețe
domnul se folosește cu numele
întreg (nume de familie +
prenume) sau cu numele de
familie. Se recomandă evitarea
utilizării formulei de politețe
cu prenumele.
Semantică: structura „victime
omenești” este pleonastică
pentru că sensul cuvântului
victimă este, conform DEX,
„persoană care suferă...”.
Semantică/Stilistică: expresia
a fi în cumpănă înseamnă „a
șovăi în luarea unei hotărîri, a
fi nedecis, a se afla în dilemă”.
Se recomandă reformularea
structurii pentru a surprinde
mai bine ideea prezentată.
Morfologie: formă corectă a
adverbului este maximum.
Ortoepie: numele propriu a
fost pronunţat greşit, cu
accentul pe í; numele proprii
provenite din meserii păstrează
accentul pe silaba rădăcinii
substantivului de la care
provin: rotár - rotáriu (se
accentuează penultima silabă).
Semantică: pleonasm. Viscol =
„vânt puternic/violent, în
rafale care spulberă și
troienește zăpada”.
Semantică: structura folosită
este una pleonastică (a plăti =

02.XI.
20.38

Pro TV

6.XI
19.05

Știrile Pro TV, voce

...victime omenești...

...victime...

Pro TV

8.XI
17.05

Știrile Pro TV,
banda de jos (titlu de
știre)

viață în cumpănă, la șase ani

momente de cumpănă, la doar
șase ani.

Pro TV

8.XI
17.12
14.XI
6.41

Știrile Pro TV,
reporter
Știrile Pro TV,
prezentator

...riscă maxim 14 ani de închisoare...
Rotaríu

...riscă maximum 14 ani de
închisoare...
Rotáriu

Pro TV

14.XI
19.03

Știrile Pro TV,
voce

viscolul și vântul puternic

viscolul

Pro TV

15.XI
17.22

Știrile Pro TV,
reporter

Erau obligați să plătească bani...

Erau obligați să dea bani...

Pro TV

*

Pro TV

16.XI
23.50

Știrile Pro TV,
reporter

luptători în Revoluție

luptători la Revoluție

Pro TV

21.XI
07.01

Știrile Pro TV,
crawl

Concursul de intrare în Rezidențiat

Concursul de intrare la Rezidențiat

Pro TV

21.XI
07.03

Știrile Pro TV,
crawl

...strategia de război total a Rusiei și
Regimului sirian...

...strategia de război total a Rusiei
și a Regimului sirian...

Pro TV

21.XI
07.06

Știrile Pro TV,
crawl

...tenismenul scoțian a aseară
câștigat...

...tenismenul scoțian a câștigat
aseară...

Pro TV

21.XI
07.16
21.XI
07.18

Știrile Pro TV,
crawl
Știrile Pro TV,
crawl

...și va terminat anul pe primul loc...

Pro TV

21.XI
07.18

Știrile Pro TV,
crawl

*

...din cauza unei acumulări de gaze
provenită de la o butelie
improvizată...
...și a ieșit la mal însă ceilalți doi sunt
de negăsit.

...și va termina anul pe primul
loc...
...din cauza unei acumulări de gaze
provenite de la o butelie
improvizată...
...și a ieșit la mal, însă ceilalți doi
sunt de negăsit.

Pro TV

26.XI
07.15

Știrile Pro TV,
voce

*

niciunul dintre problemele...

niciuna dintre problemele

Pro TV

26.XI
07.23

Știrile Pro TV,
prezentator (Meteo)

*

Credeam că am harta de România.

Credeam că am harta României.

Pro TV

28.XI
07.24

Știrile Pro TV,
crawl

Fief democrat care a basculat în
tabăra republicanilor

Fief democrat care a trecut în
tabăra republicanilor

Pro TV

28.XI
07.35

Știrile Pro TV,
voce

50% din drepturile lui Rotaríu

50% din drepturile lui Rotáriu

Pro TV

*

„a achita contravaloarea în
bani a unui bun obținut”).
Semantică: selectarea
nepotrivită din punct de vedere
semantic a prepoziției.
Semantică: selectarea
nepotrivită din punct de vedere
semantic a prepoziției („a intra
la facultate/la rezidențiat”).
Sintaxă: se recomandă
folosirea mărcii de genitiv în
coodonare.
Neglijență în
redactare/Sintaxă: folosirea
greșită a adverbului temporal
între auxiliar și participiu
trecut.
Neglijență în redactare.
Sintaxă: dezacordul în caz al
adjectivului participial.
Punctuație: atunci când leagă
două propoziții aflate în raport
de coordonare adversativă, se
pune virgulă înainte de însă.
Sintaxă: dezacordul dintre
pronumele negativ și
substantivul determinant.
Morfosintaxă/Neglijență în
exprimare: utilizarea greșită a
determinării atributive prin
prepoziția de.
Semantică/Stilistică:
exprimare nepotrivită din
punct de vedere stilisticosemantic.
Ortoepie: numele propriu a
fost pronunţat greşit, cu
accentul pe í; numele proprii

Pro TV

28.XI
08.36

Știrile Pro TV,
crawl

(Conservatorul François Fillon...a
trumfat duminică seara)...luând o
opțiune serioasă în cursa pentru
Palatul Elysée:

Pro TV

28.XI
19.36

Știrile Pro TV,
reporter

fie că vorbim de...., sau...

(Conservatorul François Fillon...a
trumfat duminică
seara)...fiind/devenind o opțiune
serioasă în cursa pentru Palatul
Elysée:
fie că vorbim de...., fie de...

Pro TV

29.XI
06.17
29.XI
06.20

Știrile Pro TV,
crawl
Știrile Pro TV,
crawl

sun acuzați de spionaj

sunt acuzați de spionaj

Pandurii Târgu-Jiu au învins ieri...

Pandurii Târgu-Jiu a învins ieri...

Pro TV

29.XI
06.24

Știrile Pro TV,
crawl

...dupa ce un arbore de pe versanți...

Pro TV

30.XI
08.06

Știrile Pro TV,
crawl

...aridicat...
...pentru săvârșirea omor din culpa...

...după ce un arbore de pe
versanți...
...a ridicat...
...pentru săvârșirea omorului din
culpa/...pentru săvârșirea
infracțiunii de omor din culpa...

Pro TV

30.XI
08.47

Știrile Pro TV,
crawl

...în finala Copei Sudamericana...

...în finala Copei Sudamericane...

Pro TV

*

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.
Exprimare greoaie, incoerentă, improprie:
Fief democrat care a basculat în tabăra republicanilor (28.XI, 07.24)

provenite din meserii păstrează
accentul pe silaba rădăcinii
substantivului de la care
provin: rotár - rotáriu (se
accentuează penultima silabă).
Semantică/Stilistică:
exprimare nepotrivită din
punct de vedere semantic.
Sintaxă: contaminarea a două
structuri corelative: fie... fie ...
+ sau... sau... = fie....sau...
Neglijență în redactare.
Sintaxă: acordul greșit cu
forma de plural din numele
echipei de fotbal. Acordul
corect se face cu numele
echipei: „(echipa de fotbal)
Pandurii Târgu-Jiu a învins”.
Grafie: lipsa semnului
diacritic.
Neglijență în redactare.
Morfosintaxă: din punct de
vedere morfosintactic, în
structura „săvârșirea omor”,
substantivul omor trebuie să
aibă forma de genitiv.
Sintaxă: dezacordul în caz al
adjectivului.

