TVR 2
(1–31 august 2016)
Postul

Ziua,
ora

TVR
2

2.VIII,
18.03

Emisiunea,
autorul
greşelii
Ora de știri
reporter

*

Greşeala

Varianta
corectă

Explicaţia

ne-au declarat că nu
vor să facă declarații

ne-au spus că
nu vor să dea
declarații
mulți români
sunt alături de
familia regală /
sunt mulți
români alături
de familia
regală
o pictoriță

Stilistică:
repetiție
deranjantă.
Stilistică:
repetiție
deranjantă

TVR
2

2.VIII,
18.04

Ora de știri
reporter

sunt mulți români care
sunt alături de familia
regală

TVR
2

2.VIII,
18.04

Ora de știri
reporter

o doamnă pictor

TVR
2

2.VIII,
18.07

Ora de știri
reporter

*

necropora regală nouă

necropola
regală nouă

TVR
2

2.VIII,
18.07

Ora de știri
reporter

*

să fie îngropată
conform tradițiilor
funeraliile regale

TVR
2

2.VIII,
18.20

Ora de știri
voce

parterul unui bloc

să fie
îngropată
conform
tradiției
funeraliilor
regale
parterul unui
bloc

TVR
2

2.VIII,
18.20

Ora de știri
text pe ecran

cărți de condoleanțe
deschise la Castelul
Peleș și Palatul
Elisabeta

TVR
2

2.VIII,
18.33

Ora de știri
text pe ecran

”Brâncuși e al meu”

TVR

3.VIII,
18.00

Ora de știri, *
text pe ecran

pt. Republica Moldova

cărți de
condoleanțe
deschise la
Castelul Peleș
și la Palatul
Elisabeta
„Brâncuși e al
meu”
pentru
Republica

Stilistică:
evitarea
nejustificată a
formei de
feminin a
substantivului
pictor.
Pronunțare:
rostire
incorectă a
substantivului,
fie din
necunoaștere,
fie determinată
de contextul
fonetic.
Sintaxă: enunț
incoerent

Pronunțare:
accentuare
greșită a
substantivului.
Sintaxă:
absența
prepoziției.

Redactare:
ghilimele
neromânești.
Redactare:
prescurtare

2

Moldova

neacceptată.
Redactare:
substantivul nu
se scrie cu
cratimă.
Sintaxă:
utilizare
excesivă a
prepoziției pe.
Lexic:
adjectivul nu
este înregistrat
în dicționare.
Stilistică:
supraîncărcare
inutilă a
enunțului.
Sintaxă:
raport sintactic
nemotivat

TVR
2

4.VIII
18.15

Ora de știri,
text pe ecran

co-pilotul

copilotul

TVR
2

4.VIII
18.19

Ora de știri,
prezentator

consilier pe sisteme
informatice

consilier
pentru sisteme
informatice

TVR
2

4.VIII
18.19

Ora de știri,
reporter

ciclistic

ciclist

TVR
2

10.VIII
18.04

Ediție
specială,
prezentator

a ieșit din clădirea
castelului

a ieșit din
castel

TVR
2

10.VIII
18.12

Ediție
specială,
prezentator

fiind arhitect, aveți
norocul de a trăi întrun oraș …

TVR
2

16.VIII, La fix,
11.01
prezentatoare

Avem foarte multe de
discutat, drept pentru
care vă anunț că [...]

sunteți arhitect
și aveți norocul
de a trăi într-un
oraș …
Avem foarte
multe de
discutat, drept
care vă anunț
că [...]

TVR
2

16.VIII, La fix,
*
11.02
prezentatoare

un material ce precede
[...]

un material ce
precedă [...]

TVR
2

16.VIII, La fix,
11.11
prezentatoare

să ne detaliați exact
puțin despre cum sunt
structurate aceste [...]

să ne detaliați
puțin cum sunt
structurate
aceste [...]

TVR
2

16.VIII, La fix,
**
11.19,
prezentatoare
11.23

ca și prevenire, ar fi
foarte important să
transmitem [...]

ca prevenire, ar
fi foarte
important să
transmitem [...]

Există, ca și statistică
vorbind, diferență
între...

TVR
2

16.VIII, La fix,
11.50
prezentatoare

Protejați-vă cât puteți
familia și cei apropiați

Există, ca
statistică
vorbind,
diferență
între...
Protejați-vă cât
puteți familia și

Semantică:
pleonasm
(drept și pentru
au sensuri
asemănătoare
în acest
context).
Morfologie:
selectare
greșită a
desinenței, prin
analogie cu alte
verbe.
Sintaxă: verbul
a detalia se
folosește
tranzitiv (cu
obiect direct,
nu cu obiect
prepozițional).
Sintaxă: este
incorectă
folosirea
semiadverbului
și după
prepoziția ca
având valori
semantice
relaționale sau
de calitate.
Sintaxă:
utilizarea

pe cei apropiați

TVR
2

16.VIII, Telejurnal
12.02
TVR 2,
reporter

ar fi dat date
importante din acest
dosar

TVR
2

16.VIII, Telejurnal
12.11
TVR 2, banda
de jos

IGSU:În caz de seism
puternic [...]

TVR
2

16.VIII, Telejurnal
*
12.16
TVR 2, banda
de jos

mămica lui, o panda
uriaș, se simte bine

TVR
2

16.VIII, Telejurnal
12.19
TVR 2, banda
de jos

a ratat calificarea în de
triplusalt

TVR
2

18.VIII, Cultura
14.32
minorităților,
subtitrare

la institutul „Balassi”
din București

TVR
2

18.VIII, Cultura
*
14.33
minorităților,
subtitrare

Profesorii consideră
cel mai mare succes,
faptul că [...]

TVR
2

18.VIII, Cultura
14.34
minorităților,
subtitrare

[...], creații de artă, sau
obiecte realizate
manual

ar fi dat
informații
importante din
acest dosar
IGSU: În caz
de seism
puternic [...]

prepoziției
gramaticalizate
pe care
marchează
obiectul direct
(și cazul
acuzativ) este
necesară în
acest context.
Stilistică:
repetiție.

Ortografie:
absența
blancului după
semnul de
punctuație.
mămica lui, un Sintaxă:
substantivul
panda uriaș,
se simte bine
panda este de
/ mămica lui, o genul masculin,
deci nu se
femelă panda
uriașă, se
poate folosi
simte bine
forma de
feminin a
articolului
indefinit (este
ca și cum am
spune o elefant
uriaș).
a ratat
Redactare:
calificarea în
neglijență,
omiterea unui
proba de
triplusalt
cuvânt.
la Institutul
Ortografie:
„Balassi” din
numele
București
instituțiilor se
scriu cu inițială
majusculă.
Profesorii
Punctuație:
consideră cel
constituenții
mai mare
structurii a
succes faptul că considera +
[...]
substantiv +
substantiv nu
se despart prin
virgulă.
[...], creații de
Punctuație: nu
artă sau obiecte se folosește
realizate
virgula între
manual
termenii
coordonați
disjunctiv.

TVR
2

18.VIII, Cultura
14.38
minorităților,
subtitrare

[...] faptul că nici un
reprezentant invitat al
Parlamentului

[...] faptul că
niciun
reprezentant
invitat al
Parlamentului

TVR
2

18.VIII, Cultura
14.41
minorităților,
subtitrare

a anilor 70

a anilor ʼ70

TVR
2

18.VIII, Cultura
*
14.41
minorităților,
subtitrare

Ca și pedagog și
director de grădiniță
[...]

Ca pedagog și
director de
grădiniță [...]

TVR
2

18.VIII, Cultura
*
14.49
minorităților,
subtitrare

Căldura culorilor
materialului textil și al
metalului

TVR
2

19.VIII, Telejurnal
12.02
TVR 2, banda
de jos

[...]; Email: [...]

Căldura
culorilor
materialului
textil și a / ale
metalului
[...]; email: [...]

TVR
2

19.VIII, Telejurnal
12.16
TVR 2,
reporter

să înființeze fondul de
garantare al turismului

TVR
2

după fabula lui
LaFontaine

TVR
2

19.VIII, Telejurnal
12.17
TVR 2, banda
de jos
26.VIII, Telejurnal,
12.13
banda de jos

explozia unei mașini
capcană

explozia unei
mașinicapcană

TVR
2

29.VIII, Ora de știri,
18.00
banda de jos

a doua sesiune a
Bacalaureatului

a doua sesiune
a
bacalaureatului

să înființeze
fondul de
garantare a
turismului
după fabula lui
La Fontaine

Ortografie:
nerespectarea
normelor
referitoare la
scrierea
pronumelor și
adjectivelor
pronominale
negative din
seria niciun,
nicio.
Punctuație:
pentru a marca
elipsa primelor
cifre trebuie
folosit
apostroful.
Sintaxă: este
incorectă
folosirea
semiadverbului
și după
prepoziția
calității ca.
Sintaxă:
dezacord.

Ortografie:
după punct și
virgulă
substantivele
comune nu se
pot scrie cu
inițială
majusculă.
Sintaxă:
dezacord.
Ortografie:
absența
blancului.
Ortografie:
substantivul
compus
mașinăcapcană se
scrie cu
cratimă.
Ortografie: nu
se justifică
scrierea cu

TVR
2

29.VIII, Ora de știri,
18.03
banda de jos

fals
intelectual,delapidare

TVR
2

29.VIII, Ora de știri,
18.04
banda de jos

Nurcia

TVR
2

29.VIII, Ora de știri,
18.13
jurnalist

TVR
2

29.VIII, Ora de știri,
18.14
prezentator

era obligatoriu
demisia asta

TVR
2

Ora de știri,
29.VIII, banda de jos
18.34

albumul " La porțile
ceriului"

TVR
2

30.VIII, Cultura
14.35
minorităților,
subtitrare

- De când lucrați?
- Din 52.

TVR
2

30.VIII, Cultura
14.40
minorităților,
subtitrare

În nici un caz.

TVR
2

30.VIII. Cultura
*
14.41
minorităților,
subtitrare

Își puneau întrebarea,
ce să facă

TVR
2

30.VIII, Cultura
14.42
minorităților,
subtitrare

Finanțările oferite de
Banatia au fost foarte
utile, mai ales în

*

din punct de vedere al
controverselor

inițială
majusculă.
fals
Ortografie:
absența
intelectual,
blancului.
delapidare
Norcia
Lexic: numele
localității din
Italia a fost
scris greșit.
din punctul de Sintaxă: când
vedere al
urmează un
controverselor
nominal în
genitiv,
substantivul
punct se
folosește
articulat definit.
era obligatorie Sintaxă:
demisia asta
dezacord (din
cauza
neanticipării
mesajului).
albumul "La
Punctuație: nu
porțile ceriului" se folosesc
blancuri între
ghilimele și
cuvintele pe
care le
încadrează.
- De când
Punctuație:
lucrați?
pentru a marca
- Din ʼ52.
elipsa primelor
cifre trebuie
folosit
apostroful.
În niciun caz.
Ortografie:
nerespectarea
normelor
referitoare la
scrierea
pronumelor și
adjectivelor
pronominale
negative din
seria niciun,
nicio.
Își puneau
Punctuație:
constituenții
întrebarea ce
reliefați nu se
să facă
pot depărți prin
virgulă.
Finanțările
Neglijență de
oferite de
redactare.
Banatia au fost

situația există atunci

foarte utile,
mai ales în
situația
existentă
atunci
Ceea ce se
dorește este o
nouă șansă
pentru copii.

TVR
2

30.VIII, Cultura
*
14.50
minorităților,
subtitrare

Ceea ce se dorește,
este o nouă șansă
pentru copii.

TVR
2

30.VIII. Cultura
14.51
minorităților,
subtitrare

Cine vine aici și este
tratat, primește o a
doua șansă.

Cine vine aici
și este tratat
primește o a
doua șansă.

TVR
2

30.VIII, Cultura
*
14.52
minorităților,
subtitrare

Cei care au muncit din
greu, pot fi mândri de
rezultat.

TVR
2
TVR
2

30.VIII,
18.04
30.VIII,
18.15

Ora de știri,
banda de jos
Ora de știri, *
banda de jos

Mark Zuckerber

Cei care au
muncit din
greu, pot fi
mândri de
rezultat.
Mark
Zuckerberg
3000 de auro
pentru
persoanele apte
de muncă ce
revin în țară

TVR
2
TVR
2

30.VIII,
18.17
30.VIII,
18.17

Ora de știri,
subtitrare
Ora de știri,
text afișat pe
ecran

insituțiile noastre

TVR
2

31.VIII. Ora de știri,
18.01
banda de jos

medici de la UPUSMURD al Spitalului
Floreasca

TVR
2

31.VIII, Ora de știri,
18.03
banda de jos

Cei doi adolescenți,
care au bătut un tânăr,
arestați preventiv

3000 de auro pentru
persoanele apte de
muncă, ce revin în țară

măsurile de prim
ajutor

instituțiile
noastre
măsurile de
prim-ajutor

medici de la
UPU-SMURD
a Spitalului
Floreasca
Cei doi
adolescenți
care au bătut
un tânăr
arestați
preventiv

Punctuație:
utilizare greșită
a virgulei. Din
punctul de
vedere al
structurii
informaționale,
prima
propoziție este
subiectivă.
Punctuație: nu
se pune virgulă
între propoziția
subiectivă și
predicat.
Punctuație: nu
se pune virgulă
între propoziția
subiectivă și
predicat.
Numele a fost
scris greșit.
Punctuație:
propoziția
relativă
restrictivă nu se
desparte prin
virgulă de
propoziția
antecedentă.
Absența unei
litere.
Ortografie:
substantivul
compus primajutor se scrie
cu cratimă.
Sintaxă:
dezacord.
Punctuație:
propoziția
relativă
restrictivă nu se
desparte prin
virgulă de
restul
enunțului.

TVR
2

31.VIII, Ora de știri,
18.05
banda de jos

Executivul a declarat
ziua de 2 septembrie,
zi de doliu național

Executivul a
declarat ziua de
2 septembrie zi
de doliu
național

TVR
2

31.VIII, Ora de știri,
reporter

spun că nu se așteaptă
ca nici în următorii ani
aceste case să fie
reconstruite

TVR
2

31.VIII, Ora de știri,
prezentator

moartea lui a fost
anunțată pe rețelele
jihadiștilor

TVR
2

31.VIII, Ora de știri,
18.17
reporter

fie din cauză că s-au
născut mai puțini copii
decât cei care au
murit [...]

spun că nu se
așteaptă ca în
următorii ani
aceste case să
fie reconstruite
/
spun că se
așteaptă ca
nici în
următorii ani
aceste case să
nu fie
reconstruite
moartea lui a
fost anunțată în
rețelele
jihadiștilor
fie din cauză că
s-au născut mai
puțini copii
decât
persoanele
care au murit
[...]

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

Punctuație:
complementul
direct al
obiectului nu se
desparte prin
virgulă de
celelalte
componente ale
structurii
sintactice.
Semantică:
utilizare
inadecvată în
raport cu
conținutul a
termenilor
negativi.

Semantică:
utilizare
inadecvată a
prepoziției.
Semantică:
inadecvare
semantică a
enunțului la
conținut, din
cauza folosirii
termenului
anaforic cei.

