
”A dispărut Corectura Ro! 

Contul Corectura Ro de pe Facebook (FB) a fost desființat sâmbătă, 15 iunie 2013, de către 

administratorii rețelei de socializare, după trei ani de activitate. Motivele au fost... hărțuirea altor 

membri FB, respectiv folosirea unei... false identități. Ambele argumente sunt discutabile, din punctul de 

vedere al titularului fostului cont de Facebook Corectura Ro. 

“Cel mai probabil, FB, cu inima și cu brațele lungi, tocmai din SUA, a plecat urechea la o reclamație a 

vreunui ziarist luat în tărbacă fiindcă este agramat. Rezultatul? Mii de "prieteni pe Facebook" nu mai au 

acces la semnalările utile în materie de ortografie și de utilizare cu bun simț a limbii române. Pentru noi, 

ca nație, faptul este extrem de grav, chiar dacă unii refuză să creadă asta. Nu este interesul străinilor să 

ne protejeze limba, apanajul acesta rămânând o obligație morală a noastră, a românilor. Defuncta 

Corectura Ro pe Facebook, întrucât SC Corectura.ro SRL există în realitate și face în continuare lucruri 

minunate, reușise să creeze o modă printre tineri, cărora le trezise dorința de a vorbi corect.  

Corectura Ro pe Facebook nu folosea vreo metodă didactică, plictisitoare, în misiunea sa de a oferi 

cunoaștere. Conceptul, care fusese îndrăgit de mii de tineri români, consta în prezentarea într-o manieră 

umoristică, lejeră, a gafelor apărute în presă. Greșeli gramaticale, dar și de abordare a diverselor situații 

descrise de jurnaliști. Punctul culminant al activității pe FB a fost chiar sâmbătă, când pe wall-ul 

Corectura Ro au fost nominalizați ca... producători de aceeași gafă ("femei-soldat", în loc de" femei-

militar") peste 20 de redacții, agenții de presă și portaluri de știri. 

Dar cât de fundamentate sunt cele două "motive" care au dus la desființarea contului FB Corectura Ro?  

Primul: doar cine nu dorea să afle nu știa că în spatele contului de FB era una și aceeași persoană: 

subsemnatul, Evelin Ceciu. Am lucrat 20 de ani, plecând din presa locală, la Rompres/Agerpres și pe la 

mai toate ziarele centrale (mi-e mai ușor să spun pe unde n-am apucat să spun "Prezent!" − în toți acești 

ani, nu am fost angajat la România liberă, la Jurnalul național, la Ziua și, dacă vreți, la Lumina). 

Am învățat ceva folositor oricui: nu-i poți mulțumi pe toți, oricât de binevoitor ai fi. Prin urmare, nici să 

nu te chinuiești să-i mulțumești pe toți! Este bine să știi exact ce dorești, să nu faci compromisuri și să 

nu-ți pese de nimic altceva.  

După ”folosirea unei false identități”, al doilea motiv care a dus la desființarea contului FB Corectura Ro 

a fost, chipurile, hărțuirea. Cei care nu cunosc și nu respectă limba română, și mai și lucrează în presă, 

da, se simțeau hărțuiți de Corectura Ro! Dar era o hărțuire... amicală  

Vă mulțumesc tuturor, prietenilor și, mai ales, neprietenilor, pentru materialul extrem de valoros 

furnizat, voluntar sau involuntar, timp de trei ani! 

Cu respect, 

Evelin Ceciu 

contact@corectura.ro” 


