
Pro TV 

(1–31 august 2016) 

 

 
Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Pro TV 1.VIII – 

31.VIII 

Știrile Pro TV,  

crawl, burtieră 
 “kun” portar 

“super-classe” 

“visul champions-league” 

“autorii unui denunț mincinos” 

Aeroportul Internațional “Henri 

Coandă” 

Aeroportul “Mihail Kogălniceanu” 

etc. 

„kun” portar 

„super-classe” 

„visul champions-league”  

„autorii unui denunț mincinos” 

Aeroportul Internațional „Henri 

Coandă” 

Aeroportul „Mihail 

Kogălniceanu” 

 

Punctuație: în perioada 

monitorizată, cu puține excepții, 

au fost utilizate ghilimele 

englezești. 

Pro TV 8.VIII, 

23:25  

Știrile Pro TV, 

burtieră 

 

* 

Acuzații aduse SRI Acuzații aduse SRI-ului Sintaxă: omiterea articolului ce 

marchează acordul cu genitivul. 

Pro TV 12.VIII, 

08.38 

Știrile Pro TV, 

burtieră 

 Am cucerit aurul la spada Am cucerit aurul la spadă Grafie: neglijență de redactare. 

Pro TV 13.VIII, 

8.00 –

10.00 

Știrile Pro TV, 

crawl 

 Contractul a fost prelungită. 

Bărbatul a murind pe loc. 

Contractul a fost prelungit. 

Bărbatul a murit pe loc. 

 

Grafie: neglijențe de redactare. 

Pro TV 13.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV, 

crawl 

 Locatarii unui bloc din Slatina 

evacuat 

Locatarii unui bloc evacuat din 

Slatina  

Sintaxă: topică nerecomandată 

Pro TV 16.VIII, 

7.30 – 

9.30 

Știrile Pro TV, 

crawl 

 Hussein Bolt […] se aștepta să alege 

mai repede 

Hussein Bolt […] se aștepta să 

alerge mai repede 

Grafie: neglijență de redactare. 

Pro TV 16.VIII, 

07.30 – 

9.30 

Știrile Pro TV, 

crawl 

 a ratat medalia de bronz aseară 

jocurile olimpice de la Rio 

a ratat medalia de bronz aseară la 

jocurile olimpice de la Rio 

Grafie: omiterea unui element 

din enunț. Neglijență de 

tehnoredactare. 

Pro TV 16.VIII, 

23.55  

17.VIII 

7.32 

Știrile Pro TV, 

voce 

* seif  

seifuri 

seif  

seifuri 

Pronunție: accentuare 

nerecomandată. 

Pro TV 17.VIII, 

7.38 

Știrile Pro TV,  

voce 

* A reușit să termine cursa care a 

alergat 42 de kilometri 

A reușit să termine cursa care a 

durat 42 de kilometri 

Semantică, Stilistică: utilizarea 

nefirească a verbului a alerga. 

Pro TV 17.VIII, 

19.29 

Știrile Pro TV,  

voce 

 Își cumpără pe internet Își cumpără de pe internet Morfologie: extinderea abuzivă 

a prepoziției pe. 

Pro TV 19.VIII, Știrile Pro TV,   băutură atentă mixat băutură atent mixată  Sintaxă: acord greșit ca urmare a 



19.18 corespondent băutură mixată atent 

  

schimbării de topică.  

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 echipaj SMRD  echipaj SMURD Grafie: neglijență de redactare. 

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 Doi dintre răniți au fost transportați la 

spitalul județean din Găești în timp ce 

al treilea la spitalul […] 

Doi dintre răniți au fost 

transportați la spitalul județean 

din Găești, în timp ce al treilea, la 

spitalul […] 

Punctuație: omiterea virgulelor 

ce marchează (1) opoziția și (2) 

elipsa verbului.  

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 Cel mai probabil audierea s-ar putea 

face […] 

Cel mai probabil, audierea s-ar 

putea face […] 

Punctuație: circumstanțialul de 

modalitate se desparte prin 

virgulă de restul enunțului. 

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 620 pachete țigări 620 de pachete de țigări Morfologie: absența prepoziției 

de care leagă nominalul 

cuantificat de numeral 

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

* au pretins să fii fost victimele unui 

atac 

au pretins să fi fost victimele unui 

atac 

Grafie: greşeală de scriere a 

formelor verbului a fi 

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 în care stăteau 4 adulți, și doi copii în care stăteau 4 adulți și doi copii Punctuație: prezența virgulei 

înainte de și copulativ. 

Pro TV 20.VIII, 

8.00 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 Hillary Clinton are un avans de 8% 

din vot față de contracandidatul 

partidului republican Donald 

Trump  

Hillary Clinton are un avans de 

8% din vot față de 

contracandidatul său Donald 

Trump / candidatul partidului 

republican Donald Trump / 

opozantul său, candidatul 

partidului republican Donald 

Trump. 

 

 

Stilistică: raport logic nefiresc 

Pro TV 23.VIII, 

7.30 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

 - 7 dintre aceștia au fost răniși  

- l-au căutat mai bine de cinci de ore 

- incidente similare producând-se 

- Polițiștii efectuează la această orp 

- 7 dintre aceștia au fost răniţi 

- l-au căutat mai bine de cinci ore 

- incidente similare producându-

se 

- Polițiștii efectuează la această 

oră 

Grafie: neglijențe de redactare. 

Pro TV 23.VIII, 

7.30 – 

10.00 

Știrile Pro TV,  

crawl 

* Un șofer din Sibiu implicat într-un 

accident în urma căreia  

Un șofer din Sibiu implicat într-

un accident în urma căruia 

Sintaxă: acord greșit 

 



Pro TV 25.VIII 

7.15 

Știrile Pro TV 

voce 

* Acorduri care prevede încetarea 

luptelor 

Acorduri care prevăd încetarea 

luptelor 

Sintaxă: acord greșit 

Pro TV 29.VIII 

7.30 – 

9.30 

Știrile Pro TV 

crawl 

* Un bărbat de 39 de ani, a fost 

înjunghiat de concubina lui 

Un bărbat de 39 de ani a fost 

înjunghiat de concubina lui 

Punctuație: virgulă între subiect 

și predicat 

Pro TV 30.VIII 

10.05 

Știrile Pro TV 

voce 

 proiectul a luat final proiectul a luat sfârșit Lexic, semantică: modificarea 

unei expresii cu structură fixă. 

Pro TV 30.VIII 

13.52 

Știrile Pro TV 

prezentatoare 

 să vedem acum ce va fi vremea Să vedem acum ce vreme va fi 

Să vedem cum va fi vremea 

Stilistică: exprimare nefericită 

ca urmare a evitării cacofoniei. 

 
* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 


