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Antena 1 

(10 septembrie – 10 octombrie 2010) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 

1 

10.IX, 

19.16 

Observator, 

titraj 

„Prim procuror” Prim-procuror Grafie: Substantivul compus se 

scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

10.IX, 

19.31 

Observator, 

titraj 

„Păi, doar 15 lei că ăsta e 

gratuit.” 

Păi, doar 15 lei, că ăsta e 

gratuit. 

Punctuaţie: În acest context, 

propoziţia cauzală se desparte 

prin virgulă de regent. 

Antena 

1 

10.IX, 

19.31 

Observator, 

titraj 

„Bine şi acestea trebuiau să 

fie gratuite dar...” 

Bine, şi acestea trebuiau să fie 

gratuite, dar... 

Punctuaţie: După adverbul bine, 

care funcţionează în contextul 

dat ca un conector pragmatic, 

trebuia să se pună virgulă. 

Înaintea conjuncţiei 

coordonatoare adversative dar ar 

fi trebuit să se pună virgulă. 

Antena 

1 

13.IX, 

06.03 

Observator, 

titraj 

„Cmsr. şef Ovidiu Grosu ” Cms.-şef Ovidiu Grosu Grafie: Prescurtarea cuvântului 

comisar este cms. 

Cuvântul compus se scrie cu 

cratimă chiar dacă este abreviat. 

Antena 

1 

13.IX, 

06.06 

Observator, 

titraj 

„Hai, hai aici frate!” Hai, hai aici, frate! Punctuaţie: Vocativul se 

desparte prin virgulă de restul 

enunţului. 

Antena 

1 

13.IX, 

06.08 

Observator, 

titraj 

„veşti nu prea au cine să le 

dea” 

veşti nu prea are cine să le dea Sintaxă: Verbul impersonal a 

avea trebuia să fie folosit cu 

formă de persoana a 3-a 

singular.  

Antena 

1 

13.IX, 

06.11 

Observator, 

Voce 

„doisprezece mii de euro” douăsprezece mii de euro Sintaxă: Dezacord în gen 

(feminin) între substantivul mii 
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şi adjectivul numeral. 

Antena 

1 

14.IX, 

07.15 

Observator, 

Text pe ecran 

„Statistică accidente” Statistică a accidentelor Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 

sintactice.  

Antena 

1 

14.IX, 

07.25 

Observator, 

prezentatoare 

„Până la urmă, fiecare dintre 

noi suntem angajat undeva, 

fie că muncim la stat, fie că 

muncim la privat, într-un loc 

sau altul; fiecare dintre noi, 

da, ne convine să ne 

protejeze oarecum Codul 

Muncii ca şi angajat” 

Până la urmă, fiecare dintre noi 

este angajat undeva, fie că 

munceşte la stat, fie că 

munceşte la privat, într-un loc 

sau altul; fiecăruia dintre noi, 

da, îi convine să îl protejeze 

oarecum Codul Muncii ca  

angajat 

Sintaxă: Fraza conţine mai multe 

greşeli – dezacorduri, anacolut şi 

gruparea ca şi în loc de ca.    

Antena 

1 

15.IX, 

19.01 

Observator, 

reporteră 

„suferind de poliomelită” suferind de poliomielită Lexic: Forma corectă a 

cuvântului conţine silabele „-mi-

e-” (ca în franceză, de unde a 

fost împrumutat – poliomyélite). 

Antena 

1 

15.IX, 

19.15 

Observator, 

titraj 

„Copilul a avut dispute, din 

fericire doar verbale şi 

subliniez acest lucru […]” 

Copilul a avut dispute, din 

fericire doar verbale, şi 

subliniez acest lucru […] 

Punctuaţie: Construcţia cu rol 

explicativ din fericire doar 

verbale ar fi trebuit să fie 

separată prin virgule de restul 

enunţului. 

Antena 

1 

15.IX, 

19.22 

Observator, 

titraj 

„Adu’ maşina, băi!” Adu maşina, băi! Grafie: Tehnoredactare 

neglijentă. 

Antena 

1 

15.IX, 

19.22 

Observator, 

titraj 

„Intră acolo! Intră Acolo!” Intră acolo! Intră acolo! Grafie: Tehnoredactare 

neglijentă. 

Antena 

1 

17.IX, 

19.01 

Observator, 

titraj 

„avea un bun simţ înnăscut” avea un bun-simţ înnăscut Grafie: Substantivul compus 

bun-simţ se scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

17.IX, 

19.07 

Observator, 

titraj 

„Faceţi loc vă rog!” Faceţi loc, vă rog! Punctuaţie: Construcţia incidentă 

vă rog se separă prin virgule de 

restul enunţului. 

Antena 17.IX, Observator, „Daţi-vă vă rugăm frumos Daţi-vă, vă rugăm frumos, într- Punctuaţie: Construcţia incidentă 
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1 19.08 titraj într-o parte […]” o parte […] vă rugăm frumos se separă prin 

virgule de restul enunţului. 

Antena 

1 

17.IX, 

19.12 

Observator, 

titraj 

„Locuinţa mea. Ca să zic aşa 

cuibuşor că locuinţă nu o 

putem defini.” 

Locuinţa mea. Ca să zic aşa, 

cuibuşor, că locuinţă nu o 

putem defini. 

Punctuaţie: Construcţia cu 

valoare metadiscursivă ca să zic 

aşa trebuia separată prin virgulă 

de restul enunţului. De 

asemenea, în acest context, 

propoziţia cauzală trebuia să se 

despartă prin virgulă de regent. 

Antena 

1 

20.IX, 

19.16 

Observator, 

titraj 

„Plt. maj.” Plt.-maj. Grafie: Substantivul compus 

abreviat se scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

20.IX, 

19.28 

Observator, 

titraj 

„Am venit să fac şi eu o 

notificare că nu ştiu ce s-a 

întâmplat.” 

Am venit să fac şi eu o 

notificare, că nu ştiu ce s-a 

întâmplat. 

Punctuaţie: În acest context, 

propoziţia cauzală se desparte 

prin virgulă de regentă. 

Antena 

1 

22.IX, 

06.15 

Observator, 

titraj 

„Cms. şef” Cms.-şef Grafie: Substantivul compus 

abreviat se scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

22.IX, 

06.41 

Observator, 

Sport 

titraj 

„Finanţator Steaua” Finanţator al Stelei / echipei 

Steaua 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 

sintactice.  

Antena 

1 

22.IX, 

06.48 

Observator, 

prezentatoarea 

vremii  

„ziua de astăzi se anunţă 

foarte frumoasă din punct de 

vedere al vremii” 

ziua de astăzi se anunţă foarte 

frumoasă din punctul de vedere 

al vremii 

Sintaxă: Genitivul cere forma 

articulată a substantivului regent, 

aici inclus într-o locuţiune 

prepoziţională. 

Antena 

1 

22.IX, 

06.50 

Observator, 

prezentator  

„o zi extrem de grea din 

punct de vedere al 

traficului” 

o zi extrem de grea din punctul 

de vedere al traficului 

Sintaxă: Genitivul cere forma 

articulată a substantivului regent, 

aici inclus într-o locuţiune 

prepoziţională. 

Antena 

1 

23.IX, 

13.15 

Observator, titraj „discursul excelenţei sale” discursul Excelenţei Sale Grafie: Conform DOOM2, 

locuţiunea pronominală de 

politeţe Excelenţa Sa se scrie cu 
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majuscule. 

Antena 

1 

24.IX, 

06.05 

Observator, titraj „Plt. maj.” Plt.-maj. Grafie: Substantivul compus 

abreviat se scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

24.IX, 

06.06 

Observator, titraj „Lt. col.” Lt.-col. Grafie: Substantivul compus 

abreviat se scrie cu cratimă. 

Antena 

1 

24.IX, 

06.08 

Observator, voce „maxim 15” maximum 15 Morfologie: În acest context 

trebuia folosit adverbul 

maximum, nu adjectivul maxim 

(ca în punctaj maxim). 

Antena 

1 

24.IX, 

06.40 

Observator, 

Sport, titlu 

„Linistea dinaintea 

derbyului” 

Liniştea dinaintea 

derbiului/derby-ului 

Grafie: Tehnoredactare 

neglijentă. 

Articolul se ataşează fără 

cratimă la împrumuturile care 

prezintă deosebiri între scriere şi 

pronunţare. 

Antena 

1 

28.IX, 

13.41 

Observator, 

prezentatoare 

Tot mai multe femei aleg să 

opteze pentru tehnici 

Tot mai multe femei aleg 

tehnici / Tot mai multe femei 

optează pentru tehnici 

Semantică: Pleonasm. Verbele a 

alege şi a opta au acelaşi sens. 

Antena 

1 

28.IX 

13.45 

Observator, 

prezentatoare 

„Veţi mai reveni şi cu alte 

tratamente?” 

Veţi reveni şi cu alte 

tratamente? 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 

1 

28.IX, 

13.49 

Sport,  

titraj 

Antrenor Tg Mureş Antrenor la  FCM Târgu-Mureş Grafie: Toponimul subliniat se 

scrie cu cratimă. 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice. 

Antena 

1 

28.IX, 

16.37 

Observator, 

text pe ecran 

„Hainele pe care le văd aici 

nu sunt doar foarte bine 

croite ci şi foarte frumoase” 

Hainele pe care le văd aici nu 

sunt doar foarte bine croite[,] ci 

şi foarte frumoase 

Punctuaţie: Conjuncţia 

adversativă ci trebuie separată 

prin virgulă de restul enunţului. 

Antena 

1 

29.IX, 

16.05 

Sport, 

titlu 

„Mourinho, nervos cu 

nervii” 

Mourinho, nervos Semantică: Alăturarea nervos cu 

nervii e tautologică. 

Antena 29.IX,  Sport, „Mourinho s-a enervat aşa de Mourinho s-a enervat aşa de Sintaxă: Verbul a se enerva nu 



 5 

1 16.05 voce tare de această întrebare” tare din cauza acestei întrebări se construieşte cu prepoziţia de, 

ci cu prepoziţia din cauza, care 

introduce un circumstanţial 

cauzal. 

Antena 

1 

29.IX, 

16.42 

Observator, 

prezentatoare 

„Mama asistentei arestată 

din cauza tragediei de la 

Giuleşti” 

Mama asistentei arestate din 

cauza tragediei de la Giuleşti 

Sintaxă: Dezacord. Adjectivul 

participial trebuie acordat în caz 

cu substantivul asistentei, deci 

trebuie să aibă formă de genitiv. 

Antena 

1 

30.IX, 

13.04 

Observator, 

text scris pe 

ecran 

„Ne omoară! Gata domnule!” Ne omoară! Gata, domnule! Punctuaţie: Substantivul în cazul 

vocativ domnule trebuie separat 

prin virgulă de restul enunţului. 

Antena 

1 

30.IX, 

13.12 

Observator, 

voce 

„Credeţi-ne, e bătaie pe ele!” Credeţi-ne, e bătaie pe ele! Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a, cu infinitivul 

în -e (a crede), se accentuează la 

imperativ pe radical, nu pe sufix. 

Antena 

1 

30.IX, 

13.40 

Observator, 

prezentatoare 

„Din punct de vedere al 

alimentaţiei, există o dietă 

care să dea anii înapoi?” 

Din punctul de vedere al 
alimentaţiei, există o dietă care 

să dea anii înapoi? 

Sintaxă: Gruparea prepoziţională 

are forma din punctul de vedere, 

dacă este urmată de un 

substantiv în cazul genitiv, şi din 

punct de vedere, dacă este 

urmată de un adjectiv. 

Antena 

1 

30.IX, 

16.32 

Observator, 

voce 

„Scoase cu ajutorul unui 

laptop şi a unei imprimante” 

Scoase cu ajutorul unui laptop 

şi al unei imprimante 

Sintaxă: Dezacord. Articolul 

genitival preia numărul şi genul 

de la substantivul ajutorul, deci 

trebuie să aibă formă de 

masculin, singular. 

Antena 

1 

30.IX, 

16.35 

Observator, 

text scris pe 

ecran 

„Atât mie cât şi familiei” Atât mie, cât şi familiei Punctuaţie: Membrii construcţiei 

corelative atât..., cât şi se 

despart prin virgulă. 

Antena 1.X, Observator,  „Fiecare au câte 25 de ani” Fiecare are câte 25 de ani Sintaxă: Dezacord. Pronumele 
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1 16.22 corespondent nehotărât fiecare impune 

verbului formă de singular. 

Antena 

1 

2.X, 

16.32 

Observator,  

prezentator 

„Cererea pentru hoteluri cu 

număr maximum de stele” 

Cererea pentru hoteluri cu 

număr maxim stele 

Morfologie: Forma adjectivului 

e maxim, iar a adverbului, 

maximum.  

Antena 

1 

2.X, 

16.32 

Observator, 

titlu 

„HOTELURI  

ANTI-CRIZĂ” 

Hoteluri anticriză Grafie: Substantivul derivat 

trebuie scris fără cratimă 

(prefixoidul anti- se ataşează la 

bază direct). 

Antena 

1 

3.X, 

19.15 

Observator, 

voce 

„A plecat spre Budapesta 

pentru a-şi continua turneul 

de promovare al albumului” 

A plecat spre Budapesta pentru 

a-şi continua turneul de 

promovare a albumului 

Sintaxă: Dezacord. Articolul 

genitival trebuie să se acorde în 

gen şi număr cu substantivul 

promovare, deci trebuie să aibă 

formă de feminin, singular. 

Antena 

1 

4.X, 

19.13 

Observator, 

text scris pe 

ecran 

Stai că trag! Stai, că trag! Punctuaţie: Verbul la imperativ 

trebuie separat prin virgulă de 

subordonata cauzală. 

Antena 

1 

4.X, 

19.21 

Observator, 

corespondent 

Toată această zonă, în 

interior, cât şi în exterior 

este monitorizată 

Toată această zonă, atât în 

interior, cât şi în exterior este 

monitorizată 

Sintaxă: Conectorii atât... cât 

şi... formează o pereche 

corelativă şi trebuie să fie 

folosiţi împreună. 

Antena 

1 

4.X, 

19.21 

Observator,  

voce 

„În faţa uneia dintre cele 

douăzeci [douăj] de case” 

 

„În faţa uneia dintre cele 

[douăzeci] de case” 

 

Pronunţare: Pronunţare populară 

a numeralului. 

Antena 

1 

5.X, 

13.19 

Observator, 

prezentatoare 

„În urma unei plângeri 

depusă de parlamentarii 

PSD + PC” 

În urma unei plângeri depuse 

de parlamentarii PSD + PC 

Sintaxă: Dezacord. Adjectivul 

participial trebuie acordat în caz 

cu substantivul (unei) plângeri, 

deci trebuie să aibă formă de 

genitiv. 

Antena 5.X, Meteo, „Vor fi ninsori viscolite pe Vor fi ninsori viscolite pe Morfologie, sintaxă: Marcare 
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1 13.24 prezentatoare parcursul a mai multor zile” parcursul mai multor zile greşită (redundantă) a cazului 

genitiv, cu prepoziţia a şi cu 

desinenţa  

-or (multor). 

 

Recomandări 

● Premierul român, la ”înălţime” (Antena 1, 23.IX) – recomandat: Premierul român, la „înălţime”; 

● „DOBÂNDA CHEIE, CONSTANTĂ” (Antena 1, 28.IX, 13.20, Observator, titlu) – recomandat: Dobânda-cheie, constantă; 

● „Aş vrea să aud comentariul dumneavoastră vizavi de această întrebare” (Antena 1, 5.X, 13,48) – recomandat: Aş vrea să aud 

comentariul dumneavoastră cu privire la această întrebare. 

 

 

 


