
Antena 1 

(1–31 august 2016) 

 

 
Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Antena 1 1.VIII, 

19.20 

Observator, 

banda de jos 

 Anda a fost ucisă, în cursa 

ilegală a unor şoferi… 

Anda a fost ucisă în cursa 

ilegală a unor şoferi… 

Punctuaţie: circumstanţialul nu este de tip 

incident, deci nu trebuie separat prin 

virgulă de restul grupului verbal.  

 

Antena 1 1.VIII, 

19.26 

Observator, 

banda de jos 

(titlu) 

 "Rabla" s-a împotmolit din 

nou 

„Rabla” s-a împotmolit din 

nou. 

Punctuaţie: este recomandabilă utilizarea 

ghilimelelor de tip românesc. 

 

 

Antena 1 1.VIII, 

19.29 

Observator, 

reporter 

 … şi a negat că ar mai fi 

existat şi astfel de alte 

incidente în trecut 

… şi a negat că ar mai fi 

existat şi alte incidente de 

acest fel în trecut 

Sintaxă. Această formulare este 

contaminarea a două modalităţi de a 

exprima aceeaşi idee: „ar mai fi existat 

astfel de incidente” sau „ar mai fi existat 

alte incidente de acest fel”.  

Antena 1 1.VIII, 

19.33 

Observator, 

reporter 

 În Învăţământ şi Sănătate, 

debutanţii vor primi încă 10% 

în plus la salariu. Executivul 

vrea ca prin această măsură să 

impulsioneze atractivitatea 
acestor domenii. 

În Învăţământ şi Sănătate, 

debutanţii vor primi încă 10% 

în plus la salariu. Executivul 

vrea ca prin această măsură să 

crească/sporească interesul 

tinerilor pentru aceste 

domenii. 

Formulare: alegerea unui verb şi apoi a 

unui substantiv neologice nu este 

întotdeauna una fericită. „A impulsiona 

atractivitatea unui domeniu” e o 

exprimare „preţioasă” şi nu tocmai 

corectă: un domeniu poate fi atractiv/ 

atrăgător, dar nu gradul atractivităţii unui 

domeniu poate fi impulsionat, ci interesul 

pentru domeniul respectiv. 

Antena 1 1.VIII, 

19.37 

Observator, 

banda de jos 

(titlu-banda 

albastră) 

 Statul nu mai pansează rănile 

Colectiv 

Statul nu mai pansează rănile 

victimelor din Colectiv 

Formulare: exprimarea este telegrafică 

(„rănile Colectiv”); se recomandă o 

reformulare din care să reiasă exact „ale 

cui răni nu mai sunt pansate”.  

 



Antena 1 1.VIII, 

20.10 

Observator 

special 

banda de jos 

 Experţii susţin că nu e prea 

bine să imităm gângureile 

celor mici. Ci să le pronunţăm 

cuvintele corect, ca ei să le şi 

înveţe. 

Experţii susţin că nu e prea 

bine să imităm gângurelile 

celor mici, ci ar trebui să 

pronunţăm corect cuvintele 

pentru ca ei să le şi înveţe. 

Redactare; literă omisă. 

Punctuaţie şi reformulare: cele două 

propoziţii se află în coordonare 

disjunctivă; astfel, se recomandă 

utilizarea virgulei înainte de ci, şi nu 

separarea prin punct ca două propoziţii 

independente sintactic. 

Antena 1 1.VIII, 

20.14 

Observator 

special 

banda de jos 

 Aluatul este secretul numărul 

unu datorită faptului că 

necesită o dospire lungă 

Aluatul este secretul numărul 

unu pentru că necesită o 

dospire îndelungată 

Formulare: se recomandă folosirea unei 

forme mai scurte (pentru că) pentru a nu 

încărca exprimarea.  

 

Semantică: chiar dacă „lung” are şi sensul 

de „îndelungat”, se recomandă folosirea 

acestuia din urmă pentru exprimarea unui 

proces (dospire). 

Antena 1 1.VIII, 

20.14 

Observator 

special 

banda de jos 

 Frământarea este foarte 

importantă, manual are un 

rezultat 

Frământarea manuală este 

foarte importantă. 

Formulare: exprimarea este greoaie, iar 

fraza pare neterminată. Se recomandă o 

reformulare mai clară. 

Antena 1 2.VIII, 

20.14 

Observator 

special 

banda de jos 

 Lungimea unei pivniţe […] 

poate ajunge până la 70 - 80 

de metri 

Lungimea unei pivniţe […] 

poate ajunge până la 70-80 de 

metri 

Redactare: neglijenţe de redactare 

(folosirea cratimei cu spaţii). 

Antena 1 2.VIII, 

20.28 

Observator 

special 

banda de jos 

* Contactul rapid între 

suprafaţa schiurilor şi apă, 

face ca deplasarea să fie lină 

iar practicantul să stea drept şi 

să alunece pe apă 

Contactul rapid între 

suprafaţa schiurilor şi apă 

face ca deplasarea să fie lină, 

iar practicantul să stea drept 

şi să alunece pe apă. 

Punctuaţie: virgulă între subiect 

(contactul...) şi predicat (face…). 

Punctuaţie: înaintea conjuncţiei 

adversative (iar) se utilizează virgula. 

Punctuaţie: lipsa punctului la finalul 

frazei. 

Antena 1 5.VIII, 

19.03 

Observator 

banda de jos 

 Apropiaţii familiei au început 

să strângă bani, pentru 

repatriere… 

Apropiaţii familiei au început 

să strângă bani pentru 

repatriere… 

Punctuaţie: în acest context, 

circumstanţialul final  nu trebuie separat 

prin virgulă de restul grupului verbal, 

fiind vorba despre o frază scurtă (sensul 

frazei este strâns legat de asocierea dintre 

verb şi scopul acestuia).  



Antena 1 5.VIII, 

19.11 

Observator 

banda de jos 
* Conform unui studiu de 

specialitate, un român, 

consumă pe an, 70 de litri de 

apă îmbuteliată 

Conform unui studiu de 

specialitate, un român 

consumă pe an 70 de litri de 

apă îmbuteliată. 

Punctuaţie: 

1. Virgulă între subiect (un român...) şi 

predicatul verbal (consumă…). 

2. Obiectul direct (70 de litri de apă 

îmbuteliată) nu este de tip incident, deci 

nu trebuie separat prin virgulă de restul 

grupului verbal. 

Antena 1 5.VIII, 

19.31 

Observator 

reporter 

 4% dintre cazurile care suferă 

şi de boli provocate de către 

acest virus mor 

În 4% dintre cazurile în care 

boala este provocată de acest 

virus, oamenii mor 

Semantică şi sintaxă: „4%” reprezintă un 

procent dintr-o totalitate de cazuri, în timp 

ce acţiunea frazei se referă la oamenii 

care alcătuiesc această „totalitate”; de 

aceea e necesară o reformulare, prin 

introducerea cuvântului „oamenii” în 

poziţia de subiect. 

Antena 1 5.VIII, 

20.11 

Observator 

special 

banda de jos 

* Canicula ţine departe de ochii 

vizitatorilor, animalele de la 

Zoo 

Canicula ţine departe de ochii 

vizitatorilor animalele de la 

Zoo 

Obiectul direct (animalele de la Zoo) nu 

este de tip incident, deci nu trebuie 

separat prin virgulă de restul grupului 

verbal. 

Antena 1 5.VIII, 

20.13 

Observator 

special 

voce 

 Dacă vă propuneţi să faceţi o 

vizită la Zoo în zilele 

acestea… 

Dacă vă propuneţi să faceţi o 

vizită la Zoo zilele acestea… 

Semantică-sintaxă: sintagma zilele 

acestea are valoare adverbială, iar 

folosirea prepoziţiei în nu este 

recomandată în acest context   

Antena 1 5.VIII, 

20.15 

Observator 

special 

banda de jos 

 Alina Crişan a plecat în 

această vară în Macao şi cu 

toate că a petrecut cum se 

putea mai bine spune că 

preţurile nu sunt de neglijat 

Alina Crişan a plecat în 

această vară în Macao şi, cu 

toate că a petrecut cum se 

putea mai bine, spune că 

preţurile nu sunt de neglijat 

Punctuaţie: propoziţia concesivă trebuie 

încadrată de virgule. 

Antena 1 7.VIII, 

13.13 

Observator  

banda de jos 

 Ieri a fost este dezlegare la 

peşte… 

Ieri a fost dezlegare la 

peşte… 

Redactare: neglijenţă de redactare 

(folosirea verbului a fi  la două timpuri 

diferite unul după altul: perfect compus şi 

prezent). 

Antena 1 7.VIII, 

13.26 

Observator  

banda de jos 

* Hoţii specializaţi pe spargeri 

de locuinţe vizează… 

Hoţii specializaţi în spargeri 

de locuinţe vizează… 

Sintaxă: verbul a se specializa (de la care 

provine adjectivul participial specializat) 

selectează prepoziţia în: „a se specializa 

într-un domeniu”, „într-o activitate”. 



Antena 1 7.VIII, 

13.37 

Observator  

banda de jos 

 Vasile Marin este un tânăr 

oşean care, după un cumplit 

accident de maşină şi-a 

descoperit talentul de pictor 

Vasile Marin este un tânăr 

oşean care, după un cumplit 

accident de maşină, şi-a 

descoperit talentul de pictor 

Punctuaţie: circumstanţialul temporal are 

valoare incidentă şi trebuie izolat prin 

virgule.  

Antena 1 7.VIII, 

13.40 

Observator  

banda de jos 

 Bagajul suspect aparţinea unui 

om la străzii 

Bagajul suspect aparţinea 

unui om al străzii. 

Redactare: neglijenţă de redactare 

(inversarea literelor la în loc de al). 

Antena 1 8.VIII, 

16.11 

Observator  

banda de jos 

* Avionul motorului s-a 

oprit… 

Motorul avionului s-a 

oprit… 

Redactare: neglijenţă de redactare 

(inversarea regentului din structura 

genitivală). 

Antena 1 8.VIII, 

16.25 

Observator  

banda de jos 

 Inundaţii în Macedonia 

21 morţi 

Inundaţii în Macedonia: 

21 de morţi 

Redactare: exprimare telegrafică şi 

neglijenţă în redactare. În plus, după 

numeralele compuse de la 20 în sus se 

foloseşte prepoziţia de şi apoi se adaugă 

substantivul. 

Antena 1 8.VIII, 

16.27 

Observator  

banda de jos 

 Copilul nu a vrut daruri ci 

bani cu care să cumpere 

încălţăminte pentru copiii 

nevoiaşi 

Copilul nu a vrut daruri, ci 

bani cu care să cumpere 

încălţăminte pentru copiii 

nevoiaşi. 

Punctuaţie: înaintea conjuncţiei 

adversative (ci) se utilizează virgula. 

Antena 1 9.VIII, 

19.00 

Observator  

banda de jos 

 Un bărbat de 68 de ani din 

Suceava s-a înecat, la Eforie 

Nord 

Un bărbat de 68 de ani din 

Suceava s-a înecat la Eforie 

Nord 

Circumstanţialul de loc (la Eforie Nord) 

nu este de tip incident, deci nu trebuie 

separat prin virgulă de restul grupului 

verbal. 

Antena 1 9.VIII, 

19.18 

Observator  

banda de jos 

 La Palatul Regal, oamenii îşi 

vor putea lua rămas bun de la 

regina Ana a României 

La Palatul Regal, oamenii îşi 

vor putea lua rămas-bun de 

la regina Ana a României. 

Lexic: substantivul rămas-bun se scrie cu 

cratimă. 

Antena 1 9.VIII, 

19.29 

Observator  

banda de jos 

 Epuizarea a dus de uneori la 

tragedii. 

Epuizarea a dus uneori la 

tragedii. 

Redactare: neglijenţă în redactare.  

Antena 1 9.VIII, 

20.03 

Observator 

special 

banda de jos 

* Aluniţele se numesc în 

termeni medicali nervi. Pot fi 

nervi pigmentari dar şi de 

culoarea pielii. Mult mai 

puţin periculoşi de regulă.  

Aluniţele se numesc în 

termeni medicali nevi. Pot fi 

nevi pigmentari şi nevi de 

culoarea pielii. De regulă, 

aceştia din urmă sunt mai 

Lexic: formă greşită a termenului 

medical. 

Redactare şi punctuaţie: neglijenţă în 

redactare. 

 



puţin periculoşi. Semantică şi morfologie: conjuncţia 

adversativă e folosită greşit, dat fiind că 

nu e vorba de un raport de opoziţie, ci de 

unul copulativ.  

Antena 1 9.VIII, 

20. 

Observator 

special 

banda de jos 

 Fotoprotecţia este esenţială- 

Stăm la umbră, purtăm pălării, 

ochelari, folosim creme de 

protecţie solară cu indice 

mare, de preferat peste 30   

Fotoprotecţia este esenţială. 

Trebuie să stăm la umbră, să 

purtăm pălării şi ochelari de 

soare şi să folosim creme cu 

protecţie solară, de preferat 

cu un indice de peste 30. 

Redactare: neglijenţă în redactare 

(folosirea cratimei nu este justificată de 

ceea ce urmează). Se recomandă o 

reformulare mai clară a informaţiei. 

Antena 1 9.VIII, 

20.07 

Observator 

special 

banda de jos 

 …o replică identică a maşinii 

lui Paul Walker… 

…o replică a maşinii lui Paul 

Walker… 

Semantică: pleonasm; replica reprezintă 

„copia unei opere de artă” (DEX), aşadar 

o reproducere exactă a operei respective. 

Antena 1 12.VIII, 

20.06 

Observator  

banda de jos 

 …a fost locul în care s-au s-a 

desfăşurat a doua zi a 

festivalului Haferland 

…a fost locul în care s-a 

desfăşurat a doua zi a 

festivalului Haferland 

Redactare: neglijenţă în redactare 

(folosirea alăturată a celor două forme de 

auxiliar: atât forma de singular, cât şi 

forma de plural). 

Antena 1 12.VIII, 

20.12 

Observator  

banda de jos 

 Din prevenţia dentară fac 

parte periajul zilnic, 

detartrajul, dar şi igienizarea 

profesională 

Din prevenţia dentară fac 

parte periajul zilnic, 

detartrajul şi igienizarea 

profesională 

Semantică şi morfologie: conjuncţia 

adversativă e folosită greşit, dat fiind că 

nu e vorba de un raport de opoziţie, ci de 

unul copulativ. 

Antena 1 12.VIII, 

20.17 

Observator  

banda de jos 

 Ziua de 12 august a fost 

marcată ca ziua internaţională 

a elefantului, iar elfănţelele 

din Târgul Mureş au fost 

sărbătorite… 

Ziua de 12 august a fost 

aleasă ca ziua internaţională a 

elefantului, iar elefănţelele 

din Târgu Mureş au fost 

sărbătorite… 

Semantică: în acest context se recomandă 

utilizarea altui verb care să redea mai clar 

ideea frazei.  

Redactare: neglijenţă în redactare (absenţa 

unei litere: elefănţelele). 

Toponime: numele oraşului Târgu Mureş 

este scris greşit. 

Antena 1 12.VIII, 

20.28 

Observator  

banda de jos 

* Deţinutele se bucură că fac 

hăinuţele şi se pun în situaţia 

în care copii lor le-ar primi 

Deţinutele se bucură că fac 

hăinuţele şi se pun în situaţia 

în care copiii lor le-ar primi. 

Ortografie/Sintaxă: substantivele urmate 

de un pronume în genitiv cu valoare 

posesivă sunt articulate cu articol hotărât. 

Antena 1 16.VIII, 

13.36 

Observator  

banda de jos 

 …iar autorităţile au deschisă 

o anchetă în acest caz… 

…iar autorităţile au deschis o 

anchetă în acest caz… 

Redactare: forma de participiu trecut a 

fost scrisă greşit din neglijenţă. 

 



Antena 1 16.VIII, 

19.21 

Observator  

banda de jos 

 Proca spune că nu este cel 

care a a fost plătit 

Proca spune că nu este cel 

care a fost plătit 

Redactare: neglijenţă în redactare. 

Antena 1 16.VIII, 

19.31 

Observator  

voce 
* Consumul ridicat de astfel de 

produse din comerţ pot 

provoca şi cancer 

Consumul ridicat de astfel de 

produse din comerţ poate 

provoca şi cancer 

Sintaxă: acordul se face între predicat şi 

subiectul consumul: „consumul poate”. 

Antena 1 16.VIII, 

20.02 

Observator 

special 

banda de jos 

 …atraşi de frumuseţea şi de 

nergia locului 

…atraşi de frumuseţea şi de 

energia locului 

Redactare: neglijenţă în redactare (lipsa 

unei litere). 

Antena 1 16.VIII, 

20.06 

Observator 

special 

banda de jos 

 Centrul de pregătire al 

tinerilor 

Centrul de pregătire a 

tinerilor 

Sintaxă: dezacordul mărcii de genitiv, din 

cauza interpretării greşite a regentului. 

 

Antena 1 16.VIII, 

20.07 

Observator 

special 

banda de jos 

 Un alt potenţial uriaş al zonei 

îl reprezintă agro-turismul 

Un alt potenţial uriaş al zonei 

îl reprezintă agroturismul 

Lexic: cuvântul agroturism se scrie fără 

cratimă. 

Antena 1 16.VIII, 

20.07 

Observator 

special 

banda de jos 

* O dietă mediteraneană […] 

contribuie la menţinerea în 

parametrii a funcţiilor 

cognitive   

O dietă mediteraneeană […] 

contribuie la menţinerea în 

parametri a funcţiilor 

cognitive   

Morfologie/Ortografie: substantivul 

parametru în acest context nu trebuie să 

fie articulat hotărât; astfel că nu trebuie 

scris cu doi i. Cuvântul mediteraneean 

este scris greşit (conform DOOM). 

Antena 1 16.VIII, 

20.13 

Observator 

special 

voce 

* Cu toate că sunt cele mai uşor 

de prevenit, infecţiile tubului 

digestiv sunt cele mai greu de 

suportat 

Cu toate că sunt cel mai uşor 

de prevenit, infecţiile tubului 

digestiv sunt cel mai greu de 

suportat 

Morfologie/Sintaxă: structurile cel mai 

uşor/cel mai greu au valoare adverbială şi 

nu trebuie acordate cu subiectul. 

 

Antena 1 16.VIII, 

20.28 

Observator 

special 

banda de jos 

* "Perna mea" este noua 

melodie a Elenei Gheorghe al 

cărui clip a fost inspirat din 

filmul "Dirty Dancing" 

„Perna mea” este noua 

melodie a Elenei Gheorghe, 

al cărei clip a fost inspirat 

din filmul „Dirty Dancing” 

Punctuaţie: este recomandabilă utilizarea 

ghilimelelor de tip românesc. 

 

Sintaxă: dezacordul adjectivului 

pronominal relativ în cazul genitiv : 

melodie…al cărei clip. 

Antena 1 17.VIII, 

13.23 

Observator  

banda de jos-

titlu 

* Bătrâni păcăliţi de excroci Bătrâni păcăliţi de escroci Ortografie: scrierea greşită a 

substantivului escroc. 



Antena 1 17.VIII, 

13.31 

Observator 

banda de jos 

 Unul din cinci turişti preferă 

cazarea la negru 

Unu din cinci turişti preferă 

cazarea la negru 

Morfologie: în acest context, unu nu este 

pronume nehotărât, ci numeral. 

Antena 1 17.VIII, 

13.38 

Observator  

banda de jos 

 Cu scurt timp înainte de 

începerea festivităţilor 

Cu puţin timp înainte de 

începerea festivităţilor 

Redactare/Lexic: contaminare dintre 

expresia în scurt timp şi expresia cu puţin 

timp înainte.  

Antena 1 17.VIII, 

19.14 

Observator  

banda de jos 

 Turiştii […] au fost puşi la 

plată 

Turiştii […] au fost puşi să 

plătească 

sau  

Turiştii […] au fost buni de 

plată 

Redactare/Lexic: expresia corectă este a fi 

bun de plată. În acest context, propoziţia 

poate fi reformulată prin utilizarea 

conjunctivului: „a pune pe cineva să facă 

ceva”. 

Antena 1 17.VIII, 

19.15 

Observator  

banda de jos 

 Serviciului de investigare a 

criminalităţii […] cercetează 

cazul 

Serviciul de investigare a 

criminalităţii […] cercetează 

cazul 

Redactare: neglijenţă în redactare 

(folosirea formei de G/D în locul formei 

de N). 

Antena 1 19.VIII, 

19.25 

Observator  

banda de jos 

 …pe numele de Făt Frumos …pe numele de Făt-Frumos Lexic: cuvântul Făt-Frumos se scrie cu 

cratimă. 

Antena 1 19.VIII, 

19.32 

Observator  

prezentatoare 

 …care au contracte pentru 

fiecare apartament în parte 

…care au contracte pentru 

fiecare apartament 

Semantică: pleonasm; „fiecare” = „indică 

fiinţele sau lucrurile luate în parte dintr-

un grup sau dintr-o categorie”. 

Antena 1 19.VIII, 

20.09 

Observator 

special 

banda de jos 

 …descoperirea Bucureşiului …descoperirea Bucureştiului Redactare: neglijenţă de redactare 

(absenţa unei litere). 

 

Antena 1 19.VIII, 

20.18 

Observator 

special 

banda de jos 

 Padel-ul este o combinaţie 

între tenis şi squash 

Padelul este o combinaţie 

între tenis şi squash. 

Ortografie/Morfologie: când ultima literă 

a anglicismului se pronunţă ca în limba 

română (padel), se recomandă articularea 

fără cratimă. 

Antena 1 19.VIII, 

20.20 

Observator 

special 

banda de jos 

 Aceştia au rolul unui al 

treilea jucător, pereţii trebuie 

atinşi cu mingea 

Având rolul unui al treilea 

jucător, pereţii trebuie atinşi 

cu mingea. 

Redactare: neglijenţe de redactare. 

Formularea este ambiguă. Se recomandă 

reformularea celor două propoziţii pentru 

logica frazei. 



Antena 1 22.VIII, 

13.12 

Observator  

banda de jos 

 Turista avea experienţă pe 

traseele montane dar, la 

aproape 2000 de m altitudine, 

a alunecat şi a căzut 

Turista avea experienţă pe 

traseele montane, dar, la 

aproape 2000 de m altitudine, 

a alunecat şi a căzut. 

Punctuaţie: înaintea conjuncţiei 

adversative (dar) se foloseşte virgula. 

 

Antena 1 22.VIII, 

13.23 

Observator  

reporter 
* (pronunţie)…replicele din 

filme 

…replicile din filme Morfologie: utilizarea greşită a formei 

articulate cu articol hotărât de plural a 

substantivului replică: replici + -le = 

replicile. 

Antena 1 22.VIII, 

13.33 

Observator  

banda de jos 

 Soarele va bate puternic, iar 

apa mării va rămâne caldă 

Soarele va străluci puternic, 

iar apa mării va rămâne caldă 

Semantică: în acest context, este vorba 

despre intensitatea strălucirii soarelui. 

Verbul „a bate” se poate referi la soare 

doar cu sensul de „a atinge (ceva) cu 

razele” („Dacă nu-ţi pui pălăria, te bate 

soarele în cap.”).    

Antena 1 22.VIII, 

19.35 

Observator  

banda de jos 

 Şoferii de Tir-uri au mers… Şoferii de tiruri au mers… Ortografie/Lexic: cuvântul tir provine de 

la iniţialele t[ransport] i[ntemaţional] 

r[utier]), dar este un substantiv comun. 

Astfel, articularea cu articol hotărât nu se 

face cu cratimă şi cuvântul nu se scrie cu 

majusculă.  

Antena 1 22.VIII, 

19.39 

Observator  

banda de jos 

 …se va face achiziţia pe nevoi 

speciale 

…se va face achiziţia pentru 

nevoi speciale 

Semantică: folosirea improprie a 

prepoziţiei. 

Antena 1 23.VIII, 

9.45 

Observator 

voce 

 …iar asta face greu de crezut 

că.. 

…şi de aceea este greu de 

crezut că.. 

sau 

…iar asta face să fie greu de 

crezut că.. 

Semantică: este vorba despre expresia a fi 

greu de crezut. Pentru caracterul factitiv 

se poate folosi verbul a face, urmat de 

expresia mai sus amintită. 

Antena 1 23.VIII, 

13.05 

Observator  

reporter 

 În jurul orei optusprezece În jurul orei optsprezece 

 

Ortoepie: pronunţia greşită a numeralului. 

Antena 1 23.VIII, 

13.08 

Observator  

voce 

 …în peştera Huda lui Papură …în peştera Huda lui Papară Toponimie: scrierea greşită a numelui 

peşterii. 

Antena 1 23.VIII, 

13.18 

Observator  

banda de jos 

 Furtuna puternică a pus la 

pămant mai mulţi copaci 

Furtuna puternică a pus la 

pământ mai mulţi copaci 

Redactare: absenţa semnului diacritic. 

 

Antena 1 23.VIII, 

13.23 

Observator  

reporter 

* …unei cereri venită din partea 

Patriarhului 

…unei cereri venite din 

partea Patriarhului 

Sintaxă: dezacordul în caz al adjectivului 

provenit din participiu. 



Antena 1 23.VIII, 

13.24 

Observator  

reporter 

 Însă mai e nevoie încă pe 

atât 

Însă e nevoie de încă pe atât Sintaxă: a fi nevoie selectează prepoziţia 

de.  

Semantică: „mai” şi „încă” folosite în 

aceeaşi frază sunt redundante. 

Antena 1 23.VIII, 

13.32 

Observator  

prezentator 

* Singurele maşini sunt din 

flota Bisericii 

Singurele maşini sunt din 

parcul auto al Bisericii 

Semantică: substantivul flota reprezintă 

„totalitatea navelor fluviale, maritime sau 

aeriene ale unui stat”; aici este folosit în 

mod greşit pentru a desemna totalitatea 

maşinilor unei instituţii. 

Antena 1 24.VIII, 

13.09 

Observator  

banda de jos 

 Medicii l-au peluat imediat 

dar l-au declarat mort 

Medicii l-au preluat imediat, 

dar l-au declarat mort 

Redactare: neglijenţe de redactare 

(absenţa unei litere). 

Punctuaţie: înaintea conjuncţiei 

adversative (dar) se foloseşte virgula. 

Antena 1 24.VIII, 

13.29 

Observator  

banda de jos 

 …conţin substanţe 

perturbatoare ale sistemului 

endocrin, dar şi alergene 

…conţin substanţe 

perturbatoare pentru 

sistemului endocrin şi 

substanţe alergene 

Semantică: formularea este ambiguă. Se 

recomandă utilizarea prepoziţiei pentru. 

 

Semantică şi sintaxă: conjuncţia 

adversativă e folosită greşit, dat fiind că 

nu e vorba de un raport de opoziţie, ci de 

unul copulativ. 

Antena 1 25.VIII, 

9.13 

Observator  

prezentator 

* …echipei lui Ştefan cel Mare …echipei din Ştefan cel Mare Semantică: ambiguitate şi logica 

structurii; echipa este din Ştefan cel Mare 

(din zona numită astfel), nu aparţine unei 

persoane cu acest nume. 

Antena 1 25.VIII, 

13.26 

Observator  

banda de jos 

 Ministerul Sănătăţii a dat 

asigurări că medicii vor fi 

plătiţi se vor face contracte 

separate pentru gărzile 

suplimentare 

Ministerul Sănătăţii a dat 

asigurări că medicii vor fi 

plătiţi şi că se vor face 
contracte separate pentru 

gărzile suplimentare 

Redactare/Sintaxă: neglijenţe de redactare 

(lipsa unui element de legătură dintre cele 

două propoziţii). 

 

Antena 1 25.VIII, 

13.41 

Observator  

prezentator 

 Aceeaşi tratament din partea 

vremii 

Acelaşi tratament din partea 

vremii 

Sintaxă: acordul greşit dintre substantiv şi 

adjectivul pronominal demonstrativ de 

identitate (probabil, din neglijenţă). 

Antena 1 25.VIII, 

16.03 

Observator  

banda de jos 

 Reprezentanţii Ministerului 

Afacerilor Externe, dar şi 

preoţii români… 

Reprezentanţii Ministerului 

Afacerilor Externe şi preoţii 

români… 

Semantică şi sintaxă: conjuncţia 

adversativă e folosită greşit, dat fiind că 

nu e vorba de un raport de opoziţie, ci de 

unul copulativ. 



Antena 1 25.VIII, 

16.06 

Observator  

prezentator 
* …avem ca şi informaţie 

oficială 

…avem ca informaţie oficială Sintaxă: utilizarea greşită a lui şi după ca 

atunci când ca introduce o calitate sau o 

proprietate. 

Este o greşeală frecventă pe care oamenii 

o fac din dorinţa de a evita o cacofonie 

chiar şi acolo unde aceasta nu există. 

Antena 1 25.VIII, 

16.07 

Observator  

prezentator 
* Care este situaţia din punct 

de vedere al românilor? 

Care este situaţia din punctul 

de vedere al românilor? 

sau 

Care este situaţia românilor? 

 

Sintaxă: atunci când structura din punct 

de vedere precedă un substantiv în cazul 

genitiv, însoţit de prepoziţia al, atunci 

substantivul punct din componenţa 

structurii este articulat hotărât. 

Antena 1 26.VIII, 

16.08 

Observator  

reporter 
* …o poveste pe care pe mine 

personal şi pe X ne-a 

impresionat… 

…o poveste care pe mine 

personal şi pe X ne-a 

impresionat… 

Sintaxă: pronumele relativ care are rol de 

subiect în propoziţia subordonată – ca 

atare, prepoziţia „pe” care indică 

acuzativul nu-şi are rostul. 

Antena 1 27.VIII, 

8.04 

Observator  

prezentator 

 O ceremonie funebră 

solemnă 

O ceremonie funebră  Semantică: pleonasm; ceremonia se referă 

la o manifestare solemnă, protocolară. 

Antena 1 28.VIII, 

16.37 

Observator  

banda de jos 

 Aniversarea celor 25 de ani 

de independenţă ai 

Republicii Moldova 

Împlinirea celor 25 de ani de 

independenţă a Republicii 

Moldova 

Semantică: „aniversarea” reprezintă 

„împlinirea unui număr de ani” – prin 

urmare, e vorba de un pleonasm foarte des 

întâlnit în discursul public.  

Sintaxă: dezacordul articolului genitival 

din cauza interpretării greşite a regentului 

(independenţa Republicii Moldova). 

Antena 1 29.VIII, 

19.22 

Observator  

banda de jos 

* Medicii de la arşi au primit 

ani la rând doar promisiuni 
Medicii de la Spitalul de 

arşi au primit ani la rând doar 

promisiuni 

Redactare: se recomandă reformularea 

propoziţiei pentru a evita ambiguitatea.  

Antena 1 29.VIII, 

19.26 

Observator  

banda de jos 

* Răzătoarele au apărut… Rozătoarele au apărut… Redactare: neglijenţe de redactare 

(înlocuirea unei litere cu altă literă). 

Antena 1 29.VIII, 

19.47 

Observator  

prezentator 

 De exemplu, pentru mine 

pantalonii perfecţi sunt prea 

largi. Nu mă mai încap. 

De exemplu, pentru mine 

pantalonii perfecţi sunt prea 

strâmţi. Nu mă mai încap. 

Semantică: folosirea greşită din punct de 

vedere logico-semantic a adjectivului 

larg. 

Antena 1 30.VIII, 

16.06 

Observator  

banda de jos 

* …şi ce sume vor primii …şi ce sume vor primi Redactare, ortografie: neglijenţe de 

redactare (verbul la infinitiv scris cu doi 

de i) 

Antena 1 30.VIII, 

16.16 

Observator  

banda de jos 

 O conductă de apă spartă s-a 

transformat într-o capcană 

O conductă de apă care s-a 

spart s-a transformat într-o 

Redactare/Semantică: se recomandă 

reformularea structurii pentru a evita 



capcană. ambiguitatea („...apă spartă”).  

Antena 1 30.VIII, 

16.18 

Observator  

banda de jos 

 Un şofer din Piatra-Neamţ a 

zburat cu maşina 

Un şofer din Piatra Neamţ a 

zburat cu maşina 

Toponime: scrierea greşită a numelui 

oraşului Piatra Neamţ (se scrie fără 

cratimă). 

Antena 1 31.VIII, 

13.31 

Observator  

prezentator 
* Iulia Rotariu Iulia Rotariu Ortoepie: numele propriu a fost pronunţat 

greşit, cu accentul pe i; forma corectă are 

accentul pe a  din penultima silabă, iu 

fiind diftong. (Ro-ta -riu) 

Antena 1 31.VIII, 

13.34 

Observator  

banda de jos 
* În timpul slujbei ţinută într-

un cort improvizat… 

În timpul slujbei ţinute într-

un cort improvizat… 

Sintaxă: dezacordul în caz al adjectivului 

provenit din participiu. 

  

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 


