Antena 1
(martie 2011)
Emisiune,
autorul greşelii
Observator, titraj

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

Antena
1

Data,
ora
1.III,
13.03

„Primăvara la maxim”

Primăvara la maximum

Antena
1

1.III,
16.40

Observator,
prezentatoare

Antena
1

3.III,
16.28

Observator,
corespondent

Antena
1
Antena
1
Antena
1
Antena
1

3.III,
16.28
3.III,
17.48
4.III,
16.14
8.III,
18.25

Observator,
corespondent
Acces direct,
subtitrare
Observator,
subtitrare
Promo,
voce

„nu vă rămâne decât să
răspundeţi provocării
lansată de Antena 1”
„a fost nevoie de un efort
comun al poliţiştilor
români şi ai celor spanioli”
„urma să primească
doisprezece mii de euro”
„aseră”

nu vă rămâne decât să
răspundeţi provocării
lansate de Antena 1
a fost nevoie de un efort
comun al poliţiştilor români
şi al celor spanioli
urma să primească
douăsprezece mii de euro
aseară

Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Sintaxă: Lipsa acordului în caz al
adjectivului participial.

„program de vizitare al
minorului”
„Mihai Bendeac îţi aduce
comedie la maxim”

program de vizitare a
minorului
Mihai Bendeac îţi aduce
comedie la maximum

Antena
1

11.III,
14.32
11.III,
15.11

„extrem de ofertantă din
punct de vedere al
scărilor”
„Mihai Bendeac îţi aduce
comedie la maxim”

extrem de ofertantă din
punctul de vedere al scărilor

Antena
1

Next Top Model
România,
realizator
Promo, voce

Post

Mihai Bendeac îţi aduce
comedie la maximum

Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului cardinal.
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.
Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Sintaxă: Gruparea din punct de vedere
este urmată de un adjectiv, iar din
punctul de vedere, de un genitiv.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.

1

„e o poză pe care ele şi-au
asumat-o ca şi look”

e o poză pe care ele şi-au
asumat-o ca look

Sintaxă: Şi parazitar.

11.III,
16.55

Next Top Model
România,
realizator
Observator,
prezentatoare

„Asta vroiam să te întreb”

Asta voiam să te întreb

Antena
1
Antena
1

11.III,
19.18
11.III,
19.40

Observator,
subtitrare
Observator,
subtitrare

„Sunt foarte îngijorat”

Sunt foarte îngrijorat

Morfologie: Forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam (de
la verbul a voi) şi vream (de la verbul
a vrea).
Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Regal poate însemna altceva
de la mireasă la mireasă

Punctuaţie: Nu se pune virgulă între
subiect şi predicat.

Antena
1

11.III,
20.07

echipei de rugbi [ragbi] a
clubului

Pronunţare: Rostire greşită a
neologismului.

Antena
1

14.III,
19.00

Observator,
Sport,
prezentatoare
Observator,
titraj

„Regal, poate însemna
altceva de la mireasă la
mireasă”
„echipei de rugbi [ruibi] a
clubului”
„Pămîntului”

Pământului

Antena
1
Antena
1

14.III,
19.24
16.III,
19.06

Observator,
corespondent
Observator,
subtitrare

„Niciunul dintre dosarele
(...) n-au fost finalizate”
„Nu vreau să îmi sperii
copii.”

Niciunul dintre dosarele (...)
n-a fost finalizat
Nu vreau să îmi sperii copiii.

Antena
1

16.III,
19.25

Observator,
corespondent

vor sta douăsprezece
persoane într-o astfel de lojă

Antena

16.III,

Observator,

„vor sta doisprezece
persoane într-o astfel de
lojă”
„Director general firmă

Grafie: Nerespectarea normelor
academice în vigoare privind scrierea
cu â în interiorul cuvântului.
Sintaxă: Dezacord între subiect
(niciunul) şi predicat.
Grafie: Greşeală gravă: substantivul
copiii se scrie cu trei i − primul face
parte din radical, al doilea este
desinenţa de plural, iar al treilea este
articolul definit.
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului.

Director general al unei

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor

Antena
1

11.III,
15.39

Antena
1

2

1

19.41

titraj

organizare evenimente”

firme de organizare de
evenimente
trebuie însă luate la timp

sintactice.

Antena
1

17.III,
19.14

Observator,
corespondent

„trebuiesc însă luate la
timp”

Antena
1

17.III,
19.14

Observator,
corespondent

„maxim 24 de ore”

maximum 24 de ore

„şoc la naţionala de rugbi
[rugbi]”

şoc la naţionala de rugbi
[ragbi]

17.III,
20.53

Observator,
Sport,
prezentatoare
Next Top Model,
realizator

Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Pronunţare: Rostire greşită a
neologismului.

Antena
1

17.III,
20.08

Antena
1

„sper să se încălzească
până la −18 maxim”

sper să se încălzească până
la −18 maximum

Antena
1

17.III,
21.34

Next Top Model,
realizator

„credeţi-mă”

credeţi-mă

Antena
1
Antena
1

17.III,
21.55
20.III,
19.02

Next Top Model,
realizator
Observator,
subtitrare

„sunteţi posesoarele a celor
mai frumoase poze”
„asasinându-şi proprii
cetăţeni”

sunteţi posesoarele celor mai
frumoase poze
asasinându-şi propriii
cetăţeni

Morfologie: Verbul a trebui are forma
unică trebuie la indicativ prezent.

Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Morfologie: Verbele de conjugarea a
III-a, terminate la infinitiv în -e, se
accentuează pe radical, nu pe sufix,
spre deosebire de cele de conjugarea a
II-a, terminate în -ea, care se
accentuează pe sufix.
Sintaxă: Folosire greşită a articolului
genitival a.
Grafie: Greşeală gravă: adjectivul
propriii, antepus substantivului, se
scrie cu trei i − primul face parte din
radical, al doilea este desinenţa de
plural, iar al treilea este articolul
definit, preluat de la substantivul
cetăţeni.
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Antena
1

20.III,
19.29

Observator,
prezentatoare

„preţul biletelor de avion
sunt în continuă creştere”

preţul biletelor de avion este
în continuă creştere

Antena
1

24.III,
17.02

Acces direct,
corespondent

şi-a luat fetiţa de dimineaţă,
în jurul orei douăsprezece

Antena
1

25.III,
15.14

Next Top Model,
realizator

„şi-a luat fetiţa de
dimineaţă, în jurul orelor
doisprezece”
„Ştiţi că are un iubit care-l
cheamă Adi”

Antena
1
Antena
1
Antena
1
Antena
1
Antena
1
Antena
1

25.III,
10.02
25.III,
19.14
25.III,
19.23
25.III,
20.03
25.III,
20.08
29.III,
23.11

Observator,
corespondent
Observator,
corespondent
Observator,
voce
Observator,
Sport, subtitrare
Observator.
Sport, voce
Observator,
prezentator

„şaptesprezece şi
doisprezece minute”
„situaţia tramvaielor nu e
una roză”
„patruzeci şi unu de mii
cinci sute de euro”
„Mâine seară, la stadion”

şaptesprezece şi
douăsprezece minute
situaţia tramvaielor nu e una
roz
patruzeci şi una de mii cinci
sute de euro
Mâine-seară, la stadion

„începe superliga la rugbi
[ruibi]”
„mai ales din punct de
vedere al armamentului”

începe superliga la rugbi
[ragbi]
mai ales din punctul de
vedere al armamentului

Antena
1
Antena
1

30.III,
16.15
30.III,
18.12

Observator,
corespondent
Acces direct,
prezentatoare

Antena

30.III,

Observator,

„nu există [ecsistă] urme
de forţare”
„fiecare dintre prietenii
acestui cuplu şi-au ales să
fie de partea...”
„ucisă cu sânge rece”

nu există [egzistă] urme de
forţare
fiecare dintre prietenii
acestui cuplu şi-a ales să fie
de partea...
ucisă cu sânge-rece

Ştiţi că are un iubit pe care-l
cheamă Adi

Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat (acord greşit, prin atracţie, cu
bilete, în loc de preţul).
Sintaxă: Numerale conţinându-l pe doi
care exprimă ora se folosesc cu forma
de feminin.
Sintaxă: Şi parazitar. Folosire
invariabilă, fără prepoziţia
gramaticalizată pe, a relativului
complement direct.
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului.
Morfologie: Adjectivul roz este
invariabil.
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului.
Grafie: Adverbul compus se scrie cu
cratimă.
Pronunţare: Rostire greşită a
neologismului.
Sintaxă: Gruparea din punct de vedere
este urmată de un adjectiv, iar din
punctul de vedere, de un genitiv.
Pronunţare: X intervocalic se rosteşte
cs.
Sintaxă: Pronumele fiecare în poziţie
de subiect impune verbului acordul la
singular.
Grafie: Lipsa cratimei din structura
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1
Antena
1
Antena
1

18.58
30.III,
19.15
30.III,
19.16

titraj
Observator,
corespondent
Observator, voce

Antena
1

30.III,
19.22

Observator,
corespondent

Antena
1

30.III,
19.22,
19.23

Observator,
prezentatoare,
corespondent

Antena
1

30.III,
20.02

Observator,
Sport, subtitrare

„spre exemplu
[ecsemplu]”
„are nevoie de (...), cât şi
de o reţea seismică
riguroasă”
„vor scoate din buzunar
mai bine de 1,8 de lei”

spre exemplu [egzemplu]

„Ministrul Daniel
Funeriu”
„Chiar de la ministrul
Educaţiei, Daniel Funeriu”
„recunoscut şi de ministrul
Funeriu”
„Orice vine pe alte căi, e
bine primit”

Ministrul Daniel Funeriu
Chiar de la ministrul
Educaţiei, Daniel Funeriu
recunoscut şi de ministrul
Funeriu

are nevoie atât de (...), cât şi
de o reţea seismică
riguroasă
vor scoate din buzunar mai
bine de 1,8 lei

Orice vine pe alte căi e bine
primit

substantivului compus.
Pronunţare: X intervocalic se rosteşte
cs.
Sintaxă: Coordonarea prin cât şi nu
poate apărea decât în prezenţa
corelativului atât.
Sintaxă: Prepoziţia de se foloseşte
numai după numeralele mai mari sau
egale cu douăzeci.
Pronunţare: Numele proprii provenite
de la nume de agent se accentuează pe
radical, ca şi numele comune
corespondente.
Punctuaţie: Nu se pune virgulă între
propoziţia subiectivă şi regenta ei.
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