Postul: ANTENA 1
Monitorizare: Isabela Nedelcu
Perioada: 1–21 martie 2008
Postul
Antena 1

Ziua,
ora
1.03.08
19,02

Antena 1

Emisiunea,
autorul greşelii
Observator
(titraj)

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

„Lucian e un tip tânăr iar
eu a trebuit să mă
mobilizez.”
„[…] nu aveam criză la
justiţie”

„Lucian e un tip tânăr, iar eu
a trebuit să mă mobilizez.”

7 zile (titraj)

„nominalizat la justiţie”

„nominalizat la Justiţie”

Domeniu: punctuaţie
Înainte de conjuncţiile adversative,
se pune virgulă.
Domeniu: ortografie
În contextul dat (numirea noului
ministru la Ministerul de Justiţie),
substantivul justiţie se scrie cu
majusculă.
Idem.

7 zile (titraj)

„[…] nu aveam criză la
Justiţie”

2.03.08
18,46
Antena 1

2.03.08
18,47

Antena 1

3.03.08
23,02

Observator
(Alexandra
Pop)

„[…] care poate fi folosit
ca şi teren de joacă”

„[…] care poate fi folosit ca
teren de joacă”

Antena 1

5.03.08
16,35

Observator
(Simona
Gherghe)

„finalul săptămânei
modei la Paris”

„finalul săptămânii modei la
Paris”

Antena 1

5.03.08
19,09

Observator
(text)

„cremwurşti”

„crenvurşti”

Domeniu: sintaxă
Şi este parazitar; nici măcar nu este
scuzabil aici de evitarea unei
cacofonii.
Domeniu: morfologie
Desinenţa de genitiv a substantivului
săptămână este -i, nu -e. Forma de
genitiv singular trebuie să fie
omonimă cu forma de plural
săptămâni (unei săptămâni,
nişte/unor săptămâni).
Domeniu: ortografie
Cuvântul nu este format de la cremă.
Crenvurst, pl. crenvurşti vine din
germ. Krenwürstchen.

Antena 1

11.03.08
19,03

Observator
(titraj)

„Unde-s banii noştrii?”

„Unde-s banii noştri?”

Antena 1

11.03.08
19,08

Observator
(titraj)

„Lăsa-ti, domnule, să
vadă cum e aici!”

„Lăsaţi, domnule, să vadă
cum e aici!”

Antena 1

11.03.08
19,08

Observator
(titraj)

„Lăsa-ţi gura!”

„Lăsaţi gura!”

Antena 1

11.03.08
19,14

Observator (L.
Rădulescu)

„aceste semnuri”

„aceste semne”

Domeniu: ortografie
Adjectivul pronominal posesiv noştri
nu se scrie niciodată cu doi i.
Scrierea greşită cu doi i apare
frecvent la cuvintele terminate în
grupul format dintr-o consoană
ocluzivă şi una lichidă: noştri, codri,
membri, cuscri etc.
Domeniu: ortografie
Se confundă forma de imperativ a
verbului a lăsa, cu desinenţa -ţi, care
marchează persoana a II-a, numărul
plural (cu valoare de singular), cu
forma verbului lasă urmată de
pronumele reflexiv neaccentuat -ţi
(ca în: Lasă-ţi geanta!).
Domeniu: ortografie
Ţi nu este pronume reflexiv de
persoana a II-a, numărul singular,
formă neaccentuată, ci desinenţă care
marchează persoana a II-a, numărul
plural. Vezi şi supra.
Domeniu: morfologie
Forma de plural a substantivului
semn este marcată prin desinenţa
-uri, nu -e. Greşeala se explică prin
faptul că cele două desinenţe, care
apar la genul neutru, sunt concurente
în limba actuală (vezi variantele:
chibrite/chibrituri,
aragaze/aragazuri etc.). În contextul
dat, este vorba despre semnele de
circulaţie.

Antena 1

11.03.08
19,34

Observator
(Liviu Varciu)

„să aibe grijă”

„să aibă grijă”

Antena 1

11.03.08
20,12

Sport (titraj)

„[…] e dificil să refuzi, dar
vom vedea ce se întâmpla”

Antena 1

12.03.08
19,21

Observator
(Lucian
Mândruţă)

„[…] e dificil să refuzi
dar vom vedea ce se
întâmpla”
„209 de km/h”

Antena 1

15.03.08
19,09

Observator
(voce)

„riscul ca să apară
complicaţii nu este
exclus”

„riscul să apară complicaţii
nu este exclus”

Antena 1

15.03.08
19,23

Observator
(Laurenţiu
Rădulescu)

„din punct de vedere al
securităţii”

„din punctul de vedere al
securităţii”

Antena 1

15.03.08
19,23

Observator
(voce)

„din punct de vedere al
securităţii”

„din punctul de vedere al
securităţii”

„209 km/h”

Domeniu: morfologie
Terminaţia verbului a avea la
conjunctiv prezent, persoana a III-a,
numărul singular este -ă, nu -e.
Domeniu: punctuaţie
Înainte de conjuncţiile adversative,
se pune virgulă.
Domeniu: sintaxă
Regula după care numeralele
cardinale de la 20 în sus se
construiesc cu prepoziţia de nu se
aplică aici. Numeralele de la 1 la 19,
precum şi cele care conţin aceste
numerale (101, 105, 519 etc.) nu se
construiesc cu prepoziţia de.
Greşeala se explică prin
hipercorectitudine.
Domeniu: sintaxă
Propoziţiile necircumstanţiale
(atributivă, ca aici; completivă
directă; completivă indirectă;
subiectivă; predicativă) 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
circumstanţiale de scop: Am venit
(ca) să te văd. vs Vreau să te văd.
Domeniu: sintaxă
Genitivul cere forma articulată a
substantivului regent, aici inclus
într-o locuţiune prepoziţională.
Idem.

Antena 1

18.03.08
19,02

Observator
(titraj)

„Ce vorbeşti mă, arde
toată casa.”

„Ce vorbeşti, mă, arde toată
casa.”

Antena 1

18.03.08
19,06

Observator
(titlu)

“Tată unde-i mama?”

„Tată, unde-i mama?”

Antena 1

18.03.08
20,14

Sport (voce)

„procedeul a făcut deliciul
spectatorilor, dar şi ai
colegilor lui Shaq”

„procedeul a făcut deliciul
spectatorilor, dar şi al
colegilor lui Shaq”

Antena 1

19.03.08
6,36

Observator
(titraj)

„A fost un şoc pentru
angajaţii noştrii.”

„A fost un şoc pentru
angajaţii noştri.”

Antena 1

19.03.08
6,46

Sport (Cristina
Dochianu)

„astăzi de la ora
şaptisprezece”

„astăzi de la ora
şaptesprezece”

Antena 1

19.03.08
6,49

Sport (Cristina
Dochianu)

„azi de la ora
şaptisprezece”

„azi de la ora şaptesprezece”

Antena 1

19.03.08
16,04

Observator
(Lucia
Haranguş)

„în cazul celor patru
apartamente ale căror
proprietari au făcut
plângere”

„în cazul celor patru
apartamente ai căror
proprietari au făcut plângere”

Domeniu: punctuaţie
Interjecţia mă se separă prin virgulă
de restul enunţului.
Domeniu: punctuaţie
Vocativul se desparte prin virgulă de
restul enunţului.
Domeniu: sintaxă
Elementul al reia substantivul
deliciul, deci trebuie să se acorde cu
acesta în gen şi număr. Greşeala
reprezintă un acord prin atracţie: al
s-a acordat cu colegilor, termenul
mai apropiat de acesta.
Vezi supra.
Domeniu: ortoepie
Şaptisprezece este o pronunţare
populară a numeralului compus din
numeralul simplu şapte, prepoziţia
spre şi zece.
Idem.
Domeniu: sintaxă
În acest context trebuie să se facă un
acord încrucişat (în gen şi număr):
pronumele relativ care se acordă cu
apartamente, iar ai cu proprietari.
Greşeala reprezintă un acord prin
atracţie: al s-a acordat cu
apartamente, termenul mai apropiat
de acesta.

Antena 1

19.03.08
16,15

Observator
(Iulia Stanciu)

Antena 1

19.03.08
16,45

Antena 1

„A găsit poşeta abandonată,
dar/însă era goală.”

Sport (Cristina
Dochianu)

„A găsit poşeta
abandonată, dar însă era
goală.”
„de la ora şaptisprezece
la Antena 1”

21.03.08
16,06

Observator
(titraj)

„Ole, ole, mulţumim
Rapidule!”

„Ole, ole, mulţumim,
Rapidule!”

Antena 1

21.03.08
16,13

Observator
(titraj)

„De obicei ţii procesul
verbal la tine?”

„De obicei ţii procesulverbal la tine?”

Antena 1

21.03.08
16,27

Observator
(titraj)

Antena 1

21.03.08
16,43

Observator
(Cristina
Dochianu)

„[...] dar deocamdată,
domnule prim-ministru
nu am avut senzaţia că
această taxă a protejat
vreun automobil.”
„Atacantul s-a ales cu un
traumatism craniar
minor.”

„[...] dar deocamdată,
domnule prim-ministru, nu
am avut senzaţia că această
taxă a protejat vreun
automobil.”
„Atacantul s-a ales cu un
traumatism cranian minor.”

Antena 1

21.03.08
16,48

Sport (Cristina
Dochianu)

„şaptisprezece mii nouă
sute de tichete”

„de la ora şaptesprezece la
Antena 1”

Domeniu: semantică
Alăturarea conjuncţiilor adversative
dar şi însă reprezintă un pleonasm.
Vezi supra.
Domeniu: punctuaţie
Vocativul se desparte prin virgulă de
restul enunţului.
Domeniu: ortografie
Substantivul compus proces-verbal
se scrie cu cratimă.
Domeniu: punctuaţie
Vocativul se desparte prin virgulă de
restul enunţului.

Domeniu: lexic
Finala cuvântului este deformată
probabil din cauza citirii grăbite,
neatente. Greşeala este explicabilă
prin analogie cu alte cuvinte
terminate în -ar.
„şaptesprezece mii nouă sute Vezi supra.
de tichete”

