
 1 

ANTENA 1 

(1 aprilie – 30 aprilie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 1 1.IV, 

19.05 

Observator, 

Vasile Marcu 

linia de tramvai pe care o folosesc 

ca şi cale de acces 

linia de tramvai pe care o 

folosesc drept cale de acces 

Sintaxă: Gruparea ca şi nu este corect 

folosită în acest context. Pentru evitarea 

cacofoniei, se recomandă utilizarea altei 

prepoziţii.  

Antena 1 1.IV, 

19.41 

Observator, 

Poveşti de 

tabloid, Simona 

Gherghe 

Faceţi cunoştinţă cu cele mai 

celebre surori. 

Faceţi cunoştinţă cu cele mai 

cunoscute surori. 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 1 2.IV, 

16.03 

Observator, 

Sport, titraj 

Marica l-a răsplătit micul erou Marica l-a răsplătit pe micul 

erou 

Sintaxă: S-a omis prepoziţia pe pentru 

marcarea complementului direct. 

Antena 1 2.IV, 

16.22 

Observator, 

Daniel 

Osmanovici 

din punct de vedere al 

temperaturilor şi al fenomenelor 

din punctul de vedere al 

temperaturilor şi al fenomenelor 

Sintaxă: Genitivul (al temperaturilor şi 

al fenomenelor) cere forma articulată a 

substantivului regent, aici inclus într-o 

locuţiune prepoziţională. 

Antena 1 2.IV, 

16.36 

Observator, 

voce 

iubitul Elenei Băsescu profită la 

maxim de toate porţile care i se 

deschid 

iubitul Elenei Băsescu profită la 

maximum de toate porţile care 

i se deschid 

Morfologie: Forma corectă a locuţiunii 

adverbiale este la maximum (aceasta 

conţine adverbul maximum, nu adjectivul 

maxim). 

Antena 1 3.IV, 

19.15 

Observator, 

Lorena Burlacu 

zicala conform căreia vremea din 

ziua de Paşti se potriveşte exact 

[ecsact] cu vremea din ziua de 

Florii nu prea se potriveşte anul 

acesta 

zicala conform căreia vremea 

din ziua de Paşte se potriveşte 

exact [egzact] cu vremea din 

ziua de Florii nu prea este 

valabilă anul acesta 

Morfologie: Substantivul propriu care 

denumeşte sărbătoarea pascală are 

terminaţia e, nu i. Forma Paşti este 

admisă doar în sintagma Sfintele Paşti 

(cf. DOOM2).  

Ortoepie: x între vocale se pronunţă în 

cuvântul exact [gz], nu [cs]. 

(Reportera a folosit, probabil, verbul se 

potriveşte de două ori cu intenţie 
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stilistică, ceea ce justifică repetiţia.)  

Antena 1 5.IV, 

06.51 

Observator, 

Lorena Burlacu 

Noi ne revedem din nou mâine- 

dimineaţă 

Noi ne revedem mâine- 

dimineaţă 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 1 6.IV, 

19.18 

Observator, 

titraj 

Anunţă-mă cînd i-ai nimerit. Anunţă-mă când i-ai nimerit. Grafie: În interiorul cuvântului se scrie 

cu â, nu cu î. 

Antena 1 7.IV, 

06.21 

Observator, 

titraj 

Minivacanţă însîngerată Minivacanţă însângerată Grafie: În interiorul cuvântului se scrie 

cu â, nu cu î. 

Antena 1 7.IV, 

06.22 

Observator, 

titraj 

Sg. maj. Alina Balaş Serg.-maj. Alina Balaş Grafie: Cuvântul compus se scrie cu 

cratimă chiar dacă este abreviat (vezi 

DOOM2 2005). Abrevierea indicată în 

DOOM2 este serg.-maj. 

Antena 1 7.IV, 

06.22 

Observator, 

titraj 

Cms. şef  Marius Pop Cms.-şef  Marius Pop Grafie: Cuvântul compus se scrie cu 

cratimă chiar dacă este abreviat. 

Antena 1 7.IV, 

07.30 

Observator, 

Lorena Burlacu 

noi ne revedem din nou mâine 

dimineaţă 

noi ne revedem mâine 

dimineaţă 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 1 9.IV, 

19.58 

Sport, titraj Iar strigă la arbitrii! Iar strigă la arbitri! Grafie: Substantivul se scrie cu un i 

pentru că este nearticulat (ca în 

exemplul: Iar strigă la sportivi!). 

Antena 1 9.IV, 

20.08 

Sport, titraj Ştiu am văzut. Ştiu, am văzut. Punctuaţie: Relaţia sintactică dintre cele 

două propoziţii, realizată prin 

juxtapunere, trebuia marcată grafic prin 

virgulă.  

Antena 1 10.IV, 

16.07 

Observator, 

titraj 

Lt. col. Claudiu Joicaş Lt.-col. Claudiu Joicaş Grafie: Compusul se scrie corect cu 

cratimă, chiar dacă este abreviat (vezi 

DOOM2 2005). 

Antena 1 12.IV 

23.17 

Observator, 

titraj 

Incendiu la New-York Incendiu la New York Grafie: Numele oraşului se scrie fără 

cratimă. 

Antena 1 13.IV 

07.14 

Observator, 

Laurenţiu 

Rădulescu 

Este posibil ca să fie nevoie de 

două zile separate, posibil 

sâmbătă, pentru funeraliile... 

Este posibil să fie nevoie de 

două zile separate, probabil 

sâmbătă, pentru funeraliile... 

Sintaxă: Propoziţiile necircumstanţiale 

(aici subiectivă) nu se construiesc cu 

conjuncţia compusă ca să, ci cu să. 

Tiparul de construcţie se extinde de la 

sinonimia să – ca să, elemente 

introductive ale propoziţiei 
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circumstanţiale de scop: Am venit (ca) să 

te văd vs Vreau să te văd. 

Trebuia evitată în context şi repetiţia 

cuvântului posibil. 

Antena 1 13.IV 

16.24 

Observator, 

titraj 

Plt. maj. Dobrin Deftu Plt.-maj. Dobrin Deftu Grafie: Compusul se scrie corect cu 

cratimă, chiar dacă este abreviat (vezi 

DOOM2 2005). 

Antena 1 13.IV 

19.07 

Observator, 

titraj 

Cine e de vină Cine e de vină? Punctuaţie: Enunţul de tip întrebare se 

marchează prin semnul întrebării. 

Antena 1 13.IV 

19.15 

Observator, 

Alina Petrescu 

lovit de un taxi lovit de un taxi Ortoepie: Cuvântul are accent pe i final, 

nu pe a. Mai târziu, prezentatoarea 

pronunţă corect cuvântul. 

Antena 1 15.IV, 

6.14 

Observator, 

titraj 

SPR Baia Mare SPR Baia-Mare Grafie: Substantivul propriu Baia-

Mare se scrie cu cratimă. 

Antena 1 15.IV, 

6.15 

Observator, 

scris pe ecran 
Satu Mare Satu-Mare Grafie: Substantivul propriu Satu-

Mare se scrie cu cratimă. 

Antena 1 15.IV, 

6.16 

Observator, 

scris pe ecran 

angajaţii firmei de transport 

le-a fost mai uşor să mute... 

angajaţilor firmei de 

transport le-a fost mai uşor să 

mute... 

Sintaxă: Anacolut − folosirea formei 

de nominativ-acuzativ a 

substantivului, în locul celei de dativ. 

Antena 1 15.IV, 

13.27 

Observator, 

Meteo, 

prezentator 

haideţi să facem o scurtă 

trecere în revistă prin 

Europa 

haideţi să facem o scurtă 

trecere în revistă a vremii 

din Europa 

haideţi să trecem prin 

Europa 

Semantică: Suprapunere a două 

expresii diferite − a trece în revistă şi 

a trece prin. Pleonasm. 

Antena 1 15.IV, 

13.47 

Observator, 

Oana Frigescu 

Badiu  

proaspeţii îmbogăţiţi au 

decis... 

proaspăt îmbogăţiţii au 

decis... 

Sintaxă: Acord greşit al adverbului 

proaspăt. 

Antena 1 15.IV, 

19.16 

Observator, 

prezentatoare 

nu reprezintă un delict pasibil 

cu pedeapsa capitală 

nu reprezintă un delict pasibil 

de pedeapsa capitală 

Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei. 

Antena 1 15.IV, 

19.25 

Observator, 

reporter 

spre exemplu [ecsemplu] spre exemplu [egzemplu] Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 
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Antena 1 16.IV, 

19.21 

Observator, 

scris pe ecran 

şi voce 

pentru fiecare din cele 25 

imobile 

pentru fiecare din cele 25 de 

imobile 

Sintaxă: După numeralele cardinale 

mai mari sau egale cu 20 şi după 

compusele cu acestea este obligatorie 

prezenţa prepoziţiei de. 

Antena 1 17.IV, 

17.26 

Observator, 

titraj 

ultimul bun rămas ultimul bun-rămas Grafie: Lipsa cratimei din structura 

substantivului compus. 

Antena 1 17.IV, 

17.29 

Obsevator, 

reporter 

trupurile preşedintelui Lech 

Kaczińscky şi a Mariei 

Kaczińscka 

trupurile preşedintelui Lech 

Kaczińscky şi al Mariei 

Kaczińscka 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival (care trebuie să se acorde cu 

substantivul trupul, nu cu Maria). 

Antena 1 17.IV, 

7.30 

Obsevator, 

reporter 

se aştepta şi prezenţa 

preşedintelui american Barack 

Obama în ceea ce priveşte 

slujba 

se aştepta şi prezenţa 

preşedintelui american 

Barack Obama la slujbă 

Sintaxă: Folosire nejustificată a 

structurii relaţionale în ceea ce 

priveşte în locul prepoziţiei la. 

Antena 1 17.IV, 

7.32 

Observator, 

voce 

îl loveşte de nu mai puţin 15 

ori 

îl loveşte de nu mai puţin de 

15 ori 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de. 

Antena 1 17.IV, 

7.33 

Observator, 

subtitrare 

mi-a recomandat să nu fac nici 

o declaraţie 

mi-a recomandat să nu fac 

nicio declaraţie 

Grafie: Conform DOOM2, pronumele 

şi adjectivele negative niciun, nicio, 

niciunul, niciuna se scriu legat. 

Antena 1 17.IV, 

7.59 

Observator, 

voce 

Vroiam să fie îmbrăcat bine Voiam să fie îmbrăcat bine Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

Antena 1 17.IV, 

8.02 

Observator, 

reporter 

pe doamna meteorolog de 

servici 

pe doamna meteorolog de 

serviciu 

Pronunţare: Rostire greşită, fără u 

final, a substantivului serviciu. 

Antena 1 17.IV, 

8.07 

Observator, 

corespondent 

riscul depunerii la sol a 

cenuşei 

riscul depunerii la sol a 

cenuşii 

Morfologie: Formă greşită de genitiv 

a substantivului cenuşă. 

Antena 1 17.IV, 

8.08 

Observator, 

reporter 

patruzeci şi unu de plecări patruzeci şi una de plecări Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

Antena 1 17.IV, 

13.04 

Observator, 

reporter 

ar fi trebuit să aibe loc mai 

multe zboruri 

ar fi trebuit să aibă loc mai 

multe zboruri 

Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv a verbului a avea. 
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Antena 1 17.IV, 

16.00 

Observator,  

titraj 
prim ministru prim-ministru Grafie: Lipsa cratimei din structura 

substantivului compus. 

Antena 1 17.IV, 

16.55 

Săptămâna 

financiară, 

titraj 

redactor şef adjunct redactor-şef adjunct Grafie: Lipsa cratimei din structura 

substantivului compus. 

Antena 1 19.IV, 

17.04 

Acces direct, 

crawl 

Draga Olteanu Matei 

sarbătoreşte azi 55 de ani 

carieră 

Draga Olteanu Matei 

sarbătoreşte azi 55 de ani de 

carieră 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de. 

Antena 1 19.IV, 

17.05 

Acces direct, 

titraj 

Oana Roman 

PR companie aeriană 

Oana Roman 

reprezentant PR al unei 

companii aeriene 

Sintaxă: Lipsa marcării relaţiilor 

sintactice. 

Antena 1 19.IV, 

17.20 

Acces direct, 

Mădălin 

Ionescu 

o piesă nouă, nou-nouţă o piesă nouă, nouă-nouţă Morfologie: Conform DOOM2, 

ambele componente ale adjectivului 

nou-nouţ variază în flexiune (nouă-

nouţă, noi-nouţi, noi-nouţe). 

Antena 1 19.IV, 

17.26 

Acces direct, 

voce 

ziarul „Cancan” titra un titlu 

cel puţin neobişnuit 

ziarul „Cancan” conţinea un 

titlu cel puţin neobişnuit 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 1 19.IV, 

18.57 

Acces direct, 

Mădălin 

Ionescu 

şi vroiam să... şi voiam să... Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

Antena 1 19.IV, 

19.07 

Observator, 

Meteo, Daniel 

Osmanovici 

ziua de astăzi a arătat cât de cât 

normală 

ziua de astăzi a arătat cât de 

cât normal 

Sintaxă: Fals acord al adverbului. 

Antena 1 19.IV, 

19.59 

Observator, 

Sport, 

subtitrare 

Felicitări Rapid! Felicitări, Rapid! Punctuaţie: Substantivele în vocativ 

se izolează prin virgulă. 

Antena 1 20.IV, 

20.00 

Observator, 

Sport, titraj 

Preşedinte ca Dinamo Preşedinte la Dinamo Grafie: Probabil, neglijenţă de 

tehnoredactare. 

Antena 1 20.IV, Observator, cu tricoul şi mânuşile cu tricoul şi mănuşile Pronunţare: Rostire greşită a 
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20.01 Sport, voce substantivului, prin analogie cu mână. 

Antena 1 21.IV, 

7.27 

Observator, 

prezentatoare 

te trezeşti cu ei la uşe te trezeşti cu ei la uşă Pronunţare: Rostire greşită, cu e final, 

în loc de ă, a substantivului. 

Antena 1 21.IV, 

7.29 

Observator, 

prezentatoare 

spuneţi-ne pe scurt spuneţi-ne pe scurt Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a, terminate la infinitiv în e, se 

accentuează pe radical, nu pe sufix. 

Antena 1 25.IV, 

19.10 

Observator, 

voce 

un film de aventuri a cărei 

acţiune se petrece 

un film de aventuri a cărui 

acţiune se petrece 

Sintaxă: Dezacord al relativului. 

Antena 1 25.IV, 

19.13 

Observator, 

voce 

atât în cazul pacientei internate 

la Floreasca, dar şi a celor de 

la Universitar 

atât în cazul pacientei 

internate la Floreasca, dar şi 

al celor de la Universitar 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

articolului genitival. 

Antena 1 25.IV, 

19.23 

Observator, 

voce 

în cele şaizeci şi unu de secţii 

de vot 

în cele şaizeci şi una de 

secţii de vot 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului. 

Antena 1 25.IV, 

19.46 

Observator, 

Sport, 

subtitrare 

să-i prind jucînd să-i prind jucând Grafie: În interiorul cuvintelor se 

foloseşte „â”. 

Antena 1 28.IV, 

7.10 

Observator, 

voce 

mai multe butelii de aragaz mai multe butelii de aragaz Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

Antena 1 28.IV, 

7.33 

Observator, 

titraj 

coordonator departament de 

medicină materno-fetală 

coordonatorul 

departamentului de medicină 

materno-fetală 

Sintaxă: Lipsa marcării relaţiilor 

sintactice. 

Antena 1 28.IV, 

7.34 

Observator, 

reporter 

iată un prim exemplu 

[ecsemplu] 

iată un prim exemplu 

[egzemplu] 

Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

Antena 1 28.IV, 

13.27 

Observator, 

voce 

va duce la vânzarea a 55 de 

maşini noi anul acesta, faţă de 

30 de mii anul trecut 

va duce la vânzarea a 55 de 

mii de maşini noi anul 

acesta, faţă de 30 de mii anul 

trecut 

Pronunţare: Probabil, citire greşită de 

pe prompter. 

Antena 1 28.IV, 

16.21 

Observator, 

voce 

proprietarul celor două maşini 

lovite vroia să meargă să le 

asigure 

proprietarul celor două 

maşini lovite voia să meargă 

să le asigure 

Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 
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a vrea). 

 

Recomandări: 
● „Prima de Paşti” (Antena 1, 1.IV, 19.04) – corect: Prima de Paşte. 

● „în laboratoarele de cofetărie se lucrează cu zi, cu noapte” (Antena 1, 2.IV, 16.28) – recomandat: în laboratoarele de cofetărie se lucrează zi şi 

noapte. 

● „Spune-ne mai multe despre ce se va întâmpla vizavi de acest lucru” (Antena 1, 13.IV, 07.11) – corect: Spune-ne mai multe despre ce se va 

întâmpla în legătură cu acest lucru. 

● „la fel ca şi bunica sa” (Antena 1, 15.IV) − recomandat: la fel ca bunica sa/ca şi bunica sa. 

● „el este cel care a descuiat se-i-ful” (Antena 1, 15.IV) − recomandat: sei-ful. 

● „totul va începe undeva în jurul orelor 13, orele României” (Antena 1, 17.IV) − recomandat: orei... ora. 

● „Festivalul de Film de la Cannes începe pe doisprezece mai” (Antena 1, 17.IV) − recomandat: douăsprezece. 

● „urmările izbucnirii acestui vulcan” (Antena 1, 19.IV) − recomandat: erupţiei. 
 


