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Postul: Antena 1 
Monitorizare: Carmen Mîrzea Vasile, Adina Dragomirescu, 

Perioada: mai 2008 
 
 
 

Postul Ziua, 
ora 

Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia 

Antena 1 1.V, 
16.33 

Meteo, scris pe 
harta meteo 

Prognoză 
Bucuresti; 
Conditii de 
ploaie;  Păltinis; 
Precipitatii, zona 
balcanică 

Prognoza pentru 
Bucureşti; CondiŃii 
de ploaie;  Păltiniş; 
PrecipitaŃii în zona 
balcanică 

Grafie: Lipsa parŃială a diacriticelor. 
 

Antena 1 1.V, 
22.36 

Observator, 
voce 

ar putea fi 
externat în maxim 
48 de ore 

ar putea fi externat în 
maximum 48 de ore 

Lexic, morfologie: Forma corectă a adverbului este 
maximum, spre deosebire de cea a adjectivului (maxim). 

Antena 1 1.V, 
22.37/2.
V, 16.02 

dialog redat pe 
ecran 

Săru’mâna 
părinte. 

Săru’mâna, părinte! PunctuaŃie: Substantivul în vocativ trebuie separat prin 
virgulă. EnunŃul este unul exclamativ, deci trebuie să fie 
marcat grafic prin semnul exclamării. 

Antena 1 1.V, 
22.38 

titraj din acestă seară din această seară Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 1.V, 
22.39 

Observator, 
reporter 

toată lumea care 
ia agheasmă din 
acest izvor, ei 
bine, sînt 
vindecaŃi ca prin 
minune 

toată lumea care ia 
agheasmă din acest 
izvor (, ei bine,) este 
vindecată ca prin 
minune 

Sintaxă: Dezacord între subiect (lumea) şi predicat.   

Antena 1 1.V, 
22.41/2.
V, 19.12 

titraj mini-vacanŃă minivacanŃă Grafie: Grafia corectă este fără cratimă. 

Antena 1 1.V, 
22.49 

voce s-au îmbulzit pe 
bonurile gratuite 
pentru mici şi 
bere şi pe tricouri 

s-au îmbulzit la/s-au 
bătut pe bonurile 
gratuite pentru mici şi 
bere şi la/pe tricouri 

Sintaxă, semantică: PrepoziŃia potrivită verbului a se 
îmbulzi este la. (Probabil, s-a făcut o confuzie cu verbul 
sinonim aproximativ a se bate pe.) 
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Antena 1 1.V, 
22.49 

titraj permis de port-
armă 

permis de portarm ă Grafie: Cuvântul se scrie corect fără cratimă. 

Antena 1 1.V, 
22.51 

titraj Candidat PSD 
Primăria Capitalei 

Candidat al PSD la 
Primăria Capitalei 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 1.V, 
23.08 

dialog redat pe 
ecran 

carisma charisma Grafie: Grafia corectă a acestui neologism este charisma, 
nu carisma. 

Antena 1 2.V, 
16.00 

titraj SFÂNTUL 
ANDREI, CEI  
CARE A 
PROPOVĂDUIT 
CREŞTINISMUL 
ÎN DOBROGEA 
A AJUNS ŞI LA 
DERVENT 

SFÂNTUL ANDREI, 
CEL CARE A 
PROPOVĂDUIT 
CREŞTINISMUL ÎN 
DOBROGEA, A 
AJUNS ŞI LA 
DERVENT 

PunctuaŃie: În acest caz, construcŃia apozitivă trebuie 
izolată prin virgule. 
Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 2.V, 
16.01 

titraj vor asista toată 
noapte în faŃa 
bisericii 

vor asista toată 
noaptea în faŃa 
bisericii 

Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 2.V, 
16.01 

titraj mare Bătaie pe 
aghiazmă 

Bătaie pe agheasmă Grafie: Singura grafie corectă a cuvântului este agheasmă.  
(La acest post a apărut însă numai grafia greşită 
aghiazmă.)  

Antena 1 2.V, 
16.02 

dialog redat pe 
ecran 

Dă să sărut şi eu 
crucea părinte! 

Dă să sărut şi eu 
crucea, părinte! 

Antena 1 2.V, 
16.02 

dialog redat pe 
ecran 

Mergi în partea 
aia mamaie! 

Mergi în partea aia, 
mamaie! 

PunctuaŃie: Substantivul în vocativ trebuie separat prin 
virgulă. 
 

Antena 1 2.V, 
16.02 

dialog redat pe 
ecran 

Nu mai băgaŃi 
dom’le mâna în 
butoaie că nu e 
frumos! 

Nu mai băgaŃi, 
dom’le, mâna în 
butoaie, că nu e 
frumos! 

PunctuaŃie: Acest substantiv în vocativ trebuie izolat prin 
virgule. 

Antena 1 2.V, 
16.08 

titraj SoŃii aveau o 
fetiŃă de numai un 
an pe care mama 
o neglijea 
frecvent 

SoŃii aveau o fetiŃă de 
numai un an, pe care 
mama o neglija 
frecvent 

Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 2.V, 
16.15 

titraj turiştii trăiesc 
fiecare clipă la 
maxim (Dar 

turiştii trăiesc fiecare 
clipă la maximum 

Lexic, morfologie: Forma corectă a adverbului este 
maximum, spre deosebire de cea a adjectivului (maxim). 
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vocea care 
însoŃeşte 
imaginile spune 
„la maximum”.) 

Antena 1 2.V, 
19.00 

titraj mare Buluceală la 
aghiazmă 

Buluceală la 
agheasmă 

Antena 1 2.V, 
19.00 

titraj Oamenii cred că 
aghiazma... 

Oamenii cred că 
agheasma... 

Grafie: Singura grafie corectă a cuvântului este agheasmă.  
 

Antena 1 2.V, 
19.01 

Observator, 
Lucian 
MândruŃă 

Vremea a Ńinut cu 
turiştii de 1 [unu] 
Mai 

Vremea a Ńinut cu 
turiştii de 1 [întâi] 
Mai 

Morfologie: Numeralul 1 din 1 Mai se citeşte corect 
„întâi”. 

Antena 1 2.V, 
19.03 

titraj în urma unui 
scurt circuit  

în urma unui 
scurtcircuit  

Grafie: Substantivul scurtcircuit şi toate cuvintele din 
familia lui lexicală se scriu sudat. 

Antena 1 2.V, 
19.05 

titraj Pentru a menŃine 
liniştea la faŃa 
locului au rămas 
trupele DIAS 

Pentru a menŃine 
liniştea, la faŃa 
locului au rămas 
trupele DIAS 

PunctuaŃie: Subordonata cauzală antepusă trebuie izolată 
de virgule. 
 

Antena 1 2.V, 
19.25 

titraj Responsabil casă 
de oaspeŃi Gura 
Văii 

Responsabilul casei 
de oaspeŃi de la Gura 
Văii 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 2.V, 
19.35 

titraj Proprietar maşină Proprietarul maşinii  Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice. 

Antena 1 2.V, 
19.37 

titraj o campanie 
împotriva 
exploatării 
traficului  de 
fiin Ńe umane 

o campanie împotriva 
exploatării fiin Ńelor 
umane/traficului  de 
fiin Ńe umane 

Semantică: Sintagma exploatarea traficului este 
nepotrivită; provine, probabil, din cumularea a două 
structuri oarecum clişeizate (exploatarea fiinŃelor umane 
şi traficul de fiinŃe umane), aflate în raport de incluziune. 

Antena 1 2.V, 
19.38 

subtitrare se întâmnplă se întâmplă Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 2.V, 
20.00 

o declaraŃie 
(verbală) 
reprodusă pe 
ecran 

“ Ceea ce vă 
putem asigura, 
este că ştim ce 
înseamnă... ” 

„ Ceea ce vă putem 
spune este că ştim ce 
înseamnă... ” 

PunctuaŃie: Virgulă între propoziŃia subiectivă şi predicat. 
Grafie: Nefolosirea ghilimelelor româneşti. 

Antena 1 2.V, 
20.06 

voce la fel ca şi în 
Giuleşti 

la fel ca în 
Giuleşti/ca şi în 
Giuleşti 

Semantică: Pleonasm. („Mărcile” comparaŃiei de egalitate 
la fel ca şi ca şi au fost cumulate pleonastic; această 
structură, oricum pleonastică, poate fi interpretată şi altfel: 
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la fel ca, „marcă” a comparaŃiei de egalitate, + 
semiadverbul de întărire şi.) 

Antena 1 2.V, 
20.11 

titraj " CLUBURILE 
VOR FI 
DEPUNCTEI ! 
DACA PRIMESC 
SAU OFERA 
BANI 

CLUBURILE VOR 
FI DEPUNCTATE ! 
DACĂ PRIMESC 
SAU OFERĂ BANI 

Grafie: Greşeală tehnică şi lipsa parŃială a diacriticelor. 

Antena 1 2.V, 
20.15/3.
V, 20.03 

titraj Gloria Bistrita Gloria BistriŃa Grafie: Lipsa diacriticelor. 
 

Antena 1 3.V, 
19.00 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu 

Este cazul şi 
familiei în casa 
căreia ne aflăm 

Este şi cazul familiei 
în casa căreia ne 
aflăm 

Sintaxă: Topică greşită. 

Antena 1 3.V, 
19.01 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu 

au venit aici şi 
autorităŃile, o 
reacŃie care, 
spunem noi, 
totuşi, mult prea 
târzie 

au venit aici şi 
autorităŃile, o reacŃie 
care, spunem noi, 
este totuşi mult prea 
târzie 

Sintaxă: Elipsa nerecomandată a verbului copulativ a fi. 

Antena 1 4.V, 
13.12 

Misiunea 
casa, 
prezentator 

adezivii de 
polistiren 

adezivii de poliestiren Ortoepie: Forma corectă a cuvântului este poliestiren.  

Antena 1 4.V, 
13.16 

titraj Partea calda a 
cladirii 

Partea caldă a clădirii Grafie: Lipsa diacriticelor. 
 

Antena 1 4.V, 
13.21 

voce chiar dacă ar 
încărca maşina la 
maxim 

chiar dacă ar încărca 
maşina la maximum 

Lexic, morfologie: Forma corectă a adverbului este 
maximum, spre deosebire de cea a adjectivului (maxim). 

Antena 1 4.V, 
13.38 

titraj montarea 
polistirenului 

montarea 
poliestirenului 

Grafie: Forma corectă a cuvântului este poliestiren. 

Antena 1 5.V, 
22.31 

scris pe ecran IMAGINI 
POMPIERI 

IMAGINI OFERITE 
DE POMPIERI 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice, care, în acest 
caz, poate duce şi la confuzie semantică (sursa imaginilor 
sunt pompierii, dar s-ar putea înŃelege şi că sunt prezentate 
imagini cu pompieri). 

Antena 1 5.V, 
22.31 

titraj LT. COL. LT.-Col. Grafie: DOOM2  recomandă scrierea cu cratimă  
(locotenent-colonel) şi înregistrează şi abrevierea lt.-col. 
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Antena 1 5.V, 

22.32 
titraj nesaupravegheată nesupravegheată Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 5.V, 
22.35 

titraj Avocata s-a 
prăbuşit 10 metri 
înălŃime, de la 
fereastra... 

Avocata s-a prăbuşit 
de la 10 metri 
înălŃime, de la 
fereastra... 

Sintaxă: Elipsă nejustificată. 

Antena 1 5.V, 
22.35 

titraj purt. de cuv. purtător de cuvânt Ortografie: Prescurtare nerecomandată. 

Antena 1 5.V, 
22.44 

titraj Candidat PD-L 
Primăria Capitalei 

Candidat PD-L la 
Primăria Capitalei 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 5.V, 
22.44 

titraj Candidat PSD 
Primărie Sector 5 

Candidat PSD la 
Primăria Sectorului  5 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 5.V, 
22.47  

titraj şef laborator 
prognoză de lungă 
durată INMH 

şeful laboratorului de 
prognoză de lungă 
durată al INMH 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare.  
 

Antena 1 5.V, 
23.18 

Sport, voce eu [eu] eu [ieu] Ortoepie: PronunŃare greşită, hipercorectă, a formei 
pronominale. 
 

Antena 1 5.V, 
23.28 

Meteo, voce astfel încât la 
amiază vor fi pe 
niciunde mai 
mult de 20 de 
grade. 

astfel încât la amiază 
nu vor fi niciunde/pe 
nicăieri  mai mult de 
20 de grade. 

Semantică, lexic: Structura hibride pe niciunde este 
semantic incorectă. 

Antena 1 6.V, 
19.19 

titraj Constantinescu 
LumiŃa 
rudă victimă 

Constantinescu 
LumiŃa, 
ruda unei victime 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice, care, în acest 
caz, poate duce şi la confuzie semantică (este vorba despre 
ruda unei victime, dar s-ar putea înŃelege şi că ruda însăşi 
este victimă). 

Antena 1 7.V, 
17.07 

titraj Steaua Bucuresti; 
Gloria Buzau 

Steaua Bucureşti; 
Gloria Buzău 

Grafie: Lipsa diacriticelor. 
 

Antena 1 7.V, 
17.14 

Meci, 
comentator 

să înlănŃuiască să înlănŃuie Morfologie: Verbul a înlănŃui se conjugă fără sufixul -esc. 

Antena 1 7.V, 
17.21 

Meci, 
comentator 

Sunt de remarcat 
două lucruri la 
această fază. 
Primul: ... . Şi a 

Sunt de remarcat 
două lucruri la 
această fază. Primul: 
... . Şi al doilea că... 

Sintaxă: Dezacord în gen al numeralului al doilea, care ar 
fi trebuit să reia substantivul lucru.  
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doua că... 
Antena 1 7.V, 

17.24 
Meci, 
comentator 

iată-l pe toate 
părŃile terenului 

iată-l în toate părŃile 
terenului 

Sintaxă, semantică: Folosirea nepotrivită contextual a 
prepoziŃiei pe. 

Antena 1 7.V, 
22.33 

voce înarmaŃi cu pietre 
şi druguri  de fier 

înarmaŃi cu pietre şi 
drugi  de fier 

Morfologie: În acest context, forma corectă de plural este 
drugi (drug „bară”, pl. drugi, vs  
drug „broderie”, pl. druguri). 

Antena 1 7.V, 
22.35 

titraj adesori adeseori Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 7.V, 
22.40 

Observator, 
Anca Tofan, 
corespondent 

şoferul betoneriei şoferul betonierei Ortoepie: Greşeală accidentală (constând într-o metateză). 

Antena 1 7.V, 
22.46 

titraj Bolidul a costat 
5000 de dolari 
candadieni dar 
taxele... 

Bolidul a costat 5.000 
de dolari canadieni, 
dar taxele... 

Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 7.V, 
22.46 

titraj Şef compartiment 
bunuri confiscate 
DGFPCFS 

Şeful 
compartimentului  
„Bunuri confiscate” 
al DGFPCFS 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 7.V, 
22.47 

titraj Maşina va fi 
scoasă la licitaŃie, 
iar cine o va 
cumpăra, va plăti 
toate taxele 

Maşina va fi scoasă la 
licitaŃie, iar cine o va 
cumpăra va plăti 
toate taxele 

PunctuaŃie: Virgulă între propoziŃia subiectivă şi predicat. 

Antena 1 7.V, 
22.48 

voce de maxim 1.000 
de metri 

de maximum 1.000 
de metri 

Lexic, morfologie: Forma corectă a adverbului este 
maximum, spre deosebire de cea a adjectivului (maxim). 

Antena 1 7.V, 
22.50 

titraj mormântul stră-
stră bunicii (în 
ziua următoare, la 
19.29, un titlu de 
ştire vorbeşte 
despre „stră-stră-
străbunica” 
PrinŃului Charles) 

mormântul stră-
străbunicii  

Grafie: Cuvântul străbunică se scrie corect sudat. 

Antena 1 7.V, 
22.51 

Observator, 
voce 

a absolvit la 
Harvard în 

a absolvit la Harvard  
economia 

Sintaxă, semantică: Expresia a absolvi în este improprie. 
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economie 
Antena 1 7.V, 

23.07 
Observator, 
Dan Capatos 
(care îşi 
prezintă 
propria 
emisiune) 

optisprezece ani optsprezece ani Ortoepie: Optisprezece este o formă neliterară, care apare 
frecvent la vorbitorii cărora le este greu să pronunŃe seria 
de consoane ptspr.  

Antena 1 8.V, 
19.09 

dialog redat pe 
ecran 

A fost un accident 
domnule, regret. 

A fost un accident, 
domnule, regret. 

PunctuaŃie: Acest substantiv în vocativ trebuie izolat prin 
virgule. 

Antena 1 8.V, 
19.17 

dialog redat pe 
ecran 

Cuptoru' cu 
microunde. Al 
treilea că două mi 
le-a vândut. 

Cuptoru’ cu 
microunde. Al treilea, 
că două mi le-a 
vândut. 

PunctuaŃie: PropoziŃia cauzală introdusă prin conjuncŃia că 
trebuie precedată de virgulă. 

Antena 1 8.V, 
19.17 

titraj anti-drog antidrog Grafie: Grafia corectă este fără cratimă. 

Antena 1 8.V, 
19.20 

titraj mare Putin votat 
premier 

Putin, votat premier PunctuaŃie: Nemarcarea elipsei verbului prin virgulă. 
 

Antena 1 8.V, 
19.26 

titraj  fast food fast-food Grafie: Grafia corectă este cu cratimă. 

Antena 1 8.V, 
19.35 

Observator, 
voce 

Replica lui Dan 
Voiculescu a 
venit într-o 
scrisoare deschisă. 
Preşedintele 
Partidului 
Conservator este 
convins că 
Băsescu...  

Replica lui Dan 
Voiculescu a venit 
într-o scrisoare 
deschisă. Fostul 
preşedinte/ 
Preşedintele 
fondator al 
Partidului 
Conservator este 
convins că Băsescu...  
(De altfel, pe ecran 
apare scris corect: 
„Preşedintele 
fondator al PC, Dan 
Voiculescu, ...”) 

Semantică: Dezinformare parŃială. 

Antena 1 8.V, 
20.14 

Sport, voce Dinamoviştii s-au 
pierdut printre 

Dinamoviştii s-au 
pierdut printre 

Sintaxă: Folosirea nepotrivită a prepoziŃiei locative 
printre, al cărei sens se referă la „spaŃiul dintre mai multe 
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laptopuri, fete 
frumoase, dar şi 
printre  mulŃimea 
de fani 

laptopuri, fete 
frumoase, dar şi prin 
mulŃimea de 
fani/printre fani  

fiin Ńe sau obiecte”. 

Antena 1 10.V, 
18.35 

declaraŃie 
transcrisă pe 
ecran 

"CondiŃiile de 
participare sunt 
foarte dure dar şi 
destul de ambigue 
astfel încât să te 
poată exclude..." 

„ CondiŃiile de 
participare sunt foarte 
dure, dar şi destul de 
ambigue, astfel încât 
să te poată exclude...”  

PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă dar trebuie precedată 
de virgulă. 
 

Antena 1 10.V, 
18.35 

declaraŃie 
transcrisă pe 
ecran 

" Din cauza 
complexităŃii 
documentaŃiei 
ofertelor 
colaboratorii 
noştri ... nu au 
timp ... . Am cerut 
comisiei de 
licitaŃii unele 
documente în plus 
iar ei ... . "  

„ Din cauza 
complexităŃii 
documentaŃiei 
ofertelor, 
colaboratorii noştri... 
nu au timp... . Am 
cerut comisiei de 
licitaŃii unele 
documente în plus, 
iar ei ... . ”  

PunctuaŃie: ConjuncŃia adversativă iar trebuie precedată 
de virgulă.  
Grupul circumstanŃial cauzal antepus trebuie separat prin 
virgulă. 
Grafie: Nefolosirea ghilimelelor româneşti. 
 

Antena 1 10.V, 
18.36 

Săptămâna 
financiară, 
voce 

adică vreo 
aproximativ  
140.000.000 de 
euro 

adică vreo/ 
aproximativ  
140.000.000 de euro 

Semantică: Pleonasm. 
 

Antena 1 10.V, 
18.42 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu, 
reporter 

primele vagoane 
pe care le vedeŃi şi 
dumneavoastră 
acum pe imagini 

primele vagoane pe 
care le vedeŃi şi 
dumneavoastră acum 
în imagini 

Antena 1 10.V, 
18.43 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu, 
reporter 

vedeŃi acum pe 
imagini 

vedeŃi acum în 
imagini 

Sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată semantic, 
„relaxată”, a prepoziŃiei pe, în locul lui în. 
 

Antena 1 10.V, 
18.43 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu, 

ne povesteau 
oamenii coşmarul 
prin care au trăit . 

ne povesteau oamenii 
coşmarul prin care au 
trecut. 

Lexic, semantică: Folosirea neadecvată contextual, 
probabil accidentală,  a verbului a trăi (!prin ceva). 
Stilistică: Transmisiunea în direct a acestui reporter 
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reporter Practic [repetat a 
treia oară] 

conŃine clişee (practic, într-adevăr). 

Antena 1 10.V, 
18.45 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu, 
reporter 

Cel puŃin, astea 
sunt informaŃiile 
care ne-au 
survenit până la 
această oră. 

Cel puŃin, astea sunt 
informaŃiile care ne-
au parvenit până la 
această oră. 

Lexic, semantică: Folosirea unui neologism în locul altuia, 
înrudit. 

Antena 1 10.V, 
18.46 

Observator, 
LaurenŃiu 
Rădulescu, 
reporter 

Au fost, într-
adevăr, evacuate 
din acest tren, pe 
care îl vedeŃi 
acum, nu mai 
puŃin de o sută de 
pasageri, o sută de 
oameni care se 
aflau în aceste 
vagoane. Zece 
dintre ele au 
suferit răni 
uşoare, iar două 
persoane, în stare 
mai gravă,  au fost 
transportate la 
spital. Într-
adevăr,  

Au fost evacuaŃi din 
acest tren, pe care îl 
vedeŃi acum, nu mai 
puŃin de o sută de 
pasageri, o sută de 
oameni care se aflau 
în aceste vagoane. 
Zece dintre ei au 
suferit răni uşoare, iar 
două persoane, în 
stare mai gravă,  au 
fost transportate la 
spital.  

Sintaxă: Dezacorduri în gen, cauzate de complexitatea 
frazelor şi de insuficientul control al reporterului asupra a 
ceea ce spune. 
Stilistică: Transmisiunea în direct a acestui reporter 
conŃine clişee (practic, într-adevăr). 

Antena 1 10.V, 
18.52 

titraj anti-românesc antiromânesc Grafie: Grafia corectă este fără cratimă. 

Antena 1 10.V, 
18.58 

titraj şef Trenul regal şeful Trenului regal Grafie: Greşeală tehnică (lipsa spaŃiului). 
Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice. 

Antena 1 10.V, 
18.59 

titraj moderene moderne Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 10.V, 
19.00 

titraj au trecut până 
acum acum pe la 
cele 130 de 
standuri 

au trecut până acum 
pe la cele 130 de 
standuri 

Grafie: Greşeală tehnică. 

Antena 1 10.V, titraj oraganizator organizator Grafie: Greşeală tehnică. 
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19.03 
Antena 1 10.V, 

19.10 
Observator, 
Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

pe imagini, se 
vede cum... 

în imagini, se vede 
cum... 

Sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată semantic, 
„relaxată”, a prepoziŃiei pe, în locul lui în. 

Antena 1 10.V, 
19.11 

titraj Imagini cameră de 
supraveghere 

Imagini de pe camera 
de supraveghere 

Sintaxă: Nemarcarea relaŃiilor sintactice de subordonare. 

Antena 1 10.V, 
19.26 

titraj sud coreean sud-coreean Grafie: Lipsa cratimei. 

 

Postul Data, 
ora 

Emisiunea, 
autorul greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia 

Antena 1 12.05, 
16.01 

Observator 
Titraj 

Crimă cu sânge 
rece 

Crimă cu sânge-rece Ortografie: lipsa cratimei 

Antena 1 12.05, 
16.04 

Observator 
Subtitrare 

Linişteşte-te 
mamă! 

Linişteşte-te, mamă! PunctuaŃie: lipsa virgulei care separă vocativul 

Antena 1 12.05, 
20.13 

Sport 
Voice-over 

Zecile de mii de 
suporteri au fost 
supravegheate şi 
din elicopter 

Zecile de mii de 
suporteri au fost 
supravegheaŃi şi din 
elicopter 

Sintaxă: dezacord 

Antena 1 14.05, 
19.10 

Observator 
Voice-over 

Un procent de 3 
la sută din 
încasările... 

3 la sută din 
încasările... 

Semantică: pleonasm 
 

Antena 1 14.05, 
19.17 

Observator 
Corespondentă 

Va fi o maşină 
accesibilă, al 
cărui preŃ nu va 
depăşi... 

Va fi o maşină 
accesibilă, al cărei 
preŃ nu va depăşi... 

Sintaxă: dezacord al relativului 

Antena 1 14.05, 
19.20 

Observator 
Voice-over 

S-au efectuat 100 
astfel de operaŃii 

S-au efectuat 100 de 
astfel de operaŃii 

Sintaxă: după numeralele mai mari de douăzeci, 
prepoziŃia de este obligatorie 

Antena 1 14.05, 
19.29 

Observator 
Corespondentă 

Una dintre 
tinerele care 
făcea senzaŃie 
alături de maşini i 
s-a făcut rău 

Uneia dintre tinerele 
care făceau senzaŃie 
alături de maşini i s-a 
făcut rău 

Sintaxă: anacolut (folosirea formei de nominativ a 
pronumelui, în locul celei de dativ); dezacord (folosirea 
formei de singular a verbului, în locul celei de plural) 

Antena 1 14.05, Observator Care a luat Care a luat minŃile Sintaxă: dezacord al articolului genitival (dacă 
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23.09 Dan Capatos minŃile tinerilor 
români, a 
adolescenŃilor în 
principal 

tinerilor români, 
adolescenŃilor în 
principal 
 
Care a luat minŃile 
tinerilor români, ale 
adolescenŃilor, în 
principal 

adolescenŃilor se interpretează ca o formă de genitiv); 
apariŃie superfluă a articolului genitival (dacă 
adolescenŃilor se interpretează ca o formă de dativ) 

Antena 1 17.05, 
19.36 

Observator 
Voice-over 

Nu se ştie cu 
[ecsactitate] 

Nu se ştie cu 
[egzactitate] 

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x intervocalic 

Antena 1 17.05, 
19.37 

Observator 
Voice-over 

Bordul navetei 
ultrarapid ă de 
luptă 

Bordul navetei 
ultrarapide de luptă 

Sintaxă: dezacord al adjectivului participial 

Antena 1 17.05, 
19.56 

Sport 
Voice-over 

A fost supus 
testului cu etilo-
testul 

A fost supus etilo-
testului 

Semantică: pleonasm 

Antena 1 19.05, 
16.14 

Observator 
Subtitrare 

Bă băiatule, Bă, băiatule, PunctuaŃie: lipsa virgulei care separă vocativul de 
formula de adresare 

Antena 1 19.05, 
16.15 

Observator 
Voice-over 

La faŃa locului nu 
[ecsista] nicio 
ambulanŃă 

La faŃa locului nu 
[egzista] nicio 
ambulanŃă 

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x intervocalic 

Antena 1 19.05, 
19.03 

Observator 
Titraj 

Înviată de blitz  Înviată de bli Ń Ortografie: DOOM-ul recomandă forma adaptată a 
cuvântului, nu pe cea etimologică  

Antena 1 19.05, 
19.05 

Observator 
Crawl 

Sub secretar Subsecretar Ortografie: substantivul se scrie legat 

Antena 1 19.05, 
19.13 

Observator 
Subtitrare 

Deşteaptă-te 
române, din 
somnul cel de 
moarte 

Deşteaptă-te, române, 
din somnul cel de 
moarte 

PunctuaŃie: lipsa virgulei care separă vocativul 

Antena 1 19.05, 
19.14 

Observator 
Corespondentă 

Se bazează pe 
informaŃii noi, 
care ar fi apărut 
la iveală în 
ultimele luni 

Se bazează pe 
informaŃii noi, care 
ar fi ieşit la iveală/ar 
fi apărut în ultimele 
luni 

Lexic: hibrid lexical (pleonastic) 
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Antena 1 19.05, 
19.35 

Observator 
Voice-over 

Ori,  în aprilie 
2008 

Or, în aprilie 2008 Semantică: confuzie paronimică (în locul conectorului 
neologic transfrastic or, este folosită conjuncŃia 
coordonatoare disjunctivă din fondul vechi ori) 

Antena 1 19.05, 
21.23 

Promo la o 
telenovelă 

Lucas, fiul care l-
au crescut 
împreună 

Lucas, fiul pe care l-
au crescut împreună 

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei gramaticalizate pe care 
marchează funcŃia de complement direct a relativului 

Antena 1 19.05, 
21.36 

Test de 
fidelitate 
Voice-over 

AgenŃia de turism 
la care lucrează 
ca şi ghid 

AgenŃia de turism la 
care lucrează ca ghid 

Sintaxă: şi parazitar 

Antena 1 20.05, 
13.08 

Observator 
Corespondentă 

Tânăra de 
optâsprezece ani 

Tânăra de 
optsprezece ani 

Ortoepie: pronunŃare greşită a numeralului 

Antena 1 20.05, 
13.14 

Observator 
Corespondentă 

Singurele indicii 
pe care s-au putut 
baza oamenii 
legii, cât şi 
familia 

Singurele indicii pe 
care s-au putut baza 
atât oamenii legii, 
cât şi familia 

Sintaxă: structură corelativă incompletă (prezenŃa 
corelativului este obligatorie) 

Antena 1 20.05, 
13.14 

Observator 
Corespondentă 

Hainele care le 
avea  

Hainele pe care le 
avea 

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei gramaticalizate pe care 
marchează funcŃia de complement direct a relativului 

Antena 1 20.05, 
13.42 

Observator 
Voice-over 

În urma unei 
acŃiuni 
desfăşurată de 
agenŃii FBI 

În urma unei acŃiuni 
desfăşurate de 
agenŃii FBI 

Sintaxă: dezacord în caz al adjectivului participial 

Antena 1 20.05, 
10.00 

Observator 
Titraj 

AtenŃie vin 
vijeliile! 

AtenŃie, vin vijeliile!  PunctuaŃie: lipsa virgulei care separă structura 
imperativă eliptică de restul enunŃului 

Antena 1 20.05, 
16.03 

Observator 
Voice-over 

Şi trăiesc după o 
zi pe alta 

Şi trăiesc de pe o zi 
pe alta 

Sintaxă: confuzie cauzată de asemănarea formală dintre 
prepoziŃia după şi gruparea de pe 

Antena 1 20.05, 
16.05 

Observator 
Corespondent 

De fiecare dată 
povestea [era] 
alta 

De fiecare dată 
povestea [iera] alta 

Ortoepie: formă de hipercorectitudine constând în 
pronunŃarea fără preiotare a lui e iniŃial (după modelul 
cuvintelor neologice) 

Antena 1 21.05, 
16.02 

Observator 
Corespondent 

Gospodăriile lor 
sunt inundate de 

Gospodăriile lor sunt 
inundate  

Semantică: pleonasm 
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apă 
Antena 1 21.05, 

16.10 
Observator 
Titraj 

Un avion ultra 
uşor a ratat 
aterizarea 

Un avion ultrau şor a 
ratat aterizarea 

Ortografie: adjectivul format cu ajutorul prefixoidului 
ultra- se scrie legat 

Antena 1 21.05, 
16.29 

Observator 
Voice-over 

Din cauza 
numărului mare 
de credincioşi 
care a venit la 
slujba... 

Din cauza numărului 
mare de credincioşi 
care au venit la 
slujba... 

Sintaxă: dezacord (acord hipercorect cu substantivul 
număr, în loc de credincioşi) 

Antena 1 21.05, 
16.32 

Observator 
Titraj 

Aseară, Târgu 
Jiu 

Aseară, Târgu-Jiu  Ortografie: lipsa cratimei 

Antena 1 21.05, 
19.56 

Sport 
Titraj 

Andone tras pe 
dreapta 

Andone, tras pe 
dreapta 

PunctuaŃie: lipsa virgulei care marchează elipsa verbului 

Antena 1 21.05, 
20.10 

Sport 
Voice-over 

În aşteptarea 
marei finale 

În aşteptarea marii 
finale 

Morfologie: formă hipercorectă de genitiv 


