Antena 1
(1-31 martie 2016)
Postul

Ziua,
ora
1.III,
16.31

Emisiunea,
autorul greșelii
Observator,
banda de jos

*

Greșeala

Varianta corectă

Explicația

Observator,
banda de jos
Observator,
banda de jos

*

că a avut loc un incident,
dar că școala poate să îl
gestioneze
Brie, aici, te rog!

Punctuație: înaintea conjuncției adversative
(dar) se folosește virgula.

1.III,
16.51
1.III,
19.08

că a avut loc un incident dar
că școala poate să îl
gestioneze
Brie aici, te rog!
Irina a flat că Hector voia să o
elimine

Irina a aflat că Hector
voia să o elimine

Antena 1

1.III,
19.41

Observator,
banda de jos

2.III,
20.28

Antena 1

3.III,
16.10

Observator
special,
banda de jos
Observator,
banda de jos

s-a terminat exact ca în
„Rocky”
o nouă modă în „China”
găzduiește 1.200 de
magazine

Punctuație: este recomandabilă utilizarea
ghilimelelor de tip românesc.

Antena 1

s-a terminat exact ca în
"Rocky"
o nouă "modă" în China
gâzduiește 1.200. de
magazine
asupra mamei sale și iubitului
ei

asupra mamei sale și a
iubitului ei

Antena 1

3.III,
16.17

Observator,
reporteră

pe aeroportul Henri Coandă –
Henri a fost pronunțat cu [h]
inițial

Henri trebuie pronunțat
fără [h] la început

Sintaxă: în coordonare, se folosește marca de
genitiv înaintea substantivului coordonat în
cazul genitiv.
Ortoepie: cuvântul trebuie pronunțat ca în
limba franceză.

Antena 1

3.III,
16.17

Observator,
reporteră

Uniunea Europeană –
adjectivul a fost pronunțat
[ieuropeană]

Antena 1

4.III,
19.37

Observator,
banda de jos

la școala "Sfinții Voievozi"

pronunția corectă a
adjectivului este
[europeană], cu e la
început
la școala „Sfinții
Voievozi”

Antena 1
Antena 1
Antena 1

*

Punctuație: substantivul în cazul vocativ (Brie)
se separă prin virgulă de restul enunțului.
Redactare: Absența unei litere.

Redactare: neglijențe de redactare.

Ortoepie: e inițial nu se pronunță [ie] în
neologisme.
Punctuație: este recomandabilă utilizarea
ghilimelelor de tip românesc.

Antena 1

4.III,
19.39

Observator,
banda de jos

Muzeul Național de Istoria a
Transilvaniei

Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei

Redactare: neglijență de redactare.

Antena 1

8.III,
19.12

Observator,
banda de jos

Toți cei care s-au întâlnit
întâmplător cu regele Mihai,
nu au știut că au în față o
alteță regală

Punctuație: virgulă între subiect (toți cei
care...) și predicat (nu au știut).
Lexic: termenul alteță nu se folosește pentru
regi și regine, ci pentru alți membri ai casei
regale (prinț, prințesă etc.).

Antena 1

8.III,
19.13

Observator,
banda de jos

m2

Toți cei care s-au întâlnit
întâmplător cu regele
Mihai nu au știut că au în
față un rege /
[...] nu au știut că îl au în
față pe Majestatea Sa
m2

Antena 1

8.III,
19.14

Observator,
banda de jos

minim 5 și maximum 15

minimum 5 și maximum
15

Morfologie: forma corectă a adverbului este
minimum. Minim este adjectiv (de ex. venit
minim).

Antena 1

8.III,
20.02

Observator
special, banda
de jos

Colegul nostru, Vali Butnaru,
și-a încercat talentele de
bucătar și a pregătit mucenici
raw vegani

Punctuație: substantivul propriu încadrat de
virgule nu este o apoziție izolată, explicativă.
S-ar fi folosit virgulele dacă topica ar fi fost:
Vali Butnaru, colegul nostru, și-a încercat [...]

Antena 1

8.III,
20.20

Observator
special,
prezentatoare

în bikini – pronunțat în două
silabe: [bi / chini], cu -i final
asilabic

Colegul nostru Vali
Butnaru și-a încercat
talentele de bucătar și a
pregătit mucenici raw
vegani
[bi / chi / ni]

Antena 1

8.III,
20.27

Observator
special,
prezentatoare

atunci când vorbim despre
modele [...] vizualizăm o
femeie [...]

atunci când vorbim
despre modele [...] ne
închipuim / ne imaginăm
/ vedem o femeie [...]

Antena 1

9.III,
16.42

Observator,
voce din off

de pe coastele Argentinei și
Chile

de pe coastele Argentinei
și ale Chile

Semantică: a vizualiza a fost folosit greșit
semantic, din „prețiozitate” (pentru a se evita
un cuvânt mai cunoscut, a fost folosit un
neologism). Conform DEX (și altor dicționare
explicative), a vizualiza are un sens tehnic,
„(despre aparate) a face posibilă observarea
vizuală a fenomenului cercetat”.
Sintaxă: în coordonarea de substantive în
genitiv, trebuie folosită marca de genitiv al,
acordată cu substantivul antecedent (coastele).

*

Redactare: greșeală de scriere a cifrei folosite
pentru a indica suprafața.

Ortoepie: cuvântul se pronunță în trei silabe,
cu -i final silabic.

Antena 1

9.III,
19.08

Observator,
reporter

dacă ele nu sunt vândute sub
egida unei farmacii

dacă ele nu sunt vândute
în cadrul / prin
intermediul unei farmacii

Antena 1

9.III,
19.24

Observator,
prezentatoare

vrea să le împuternicească pe
femeile abuzate în femeile

vrea să le facă mai
puternice pe femeile
abuzate în femeile

Antena 1

9.III,
2019

Observator
special,
banda de jos

*

un nou singel

un nou single

Antena 1

10.III,
16.10

Observator,
banda de jos

*

doar datorită reflexelor și a
norocului

doar datorită reflexelor și
norocului

Sintaxă: după prepoziția datorită se folosește
forma de dativ (a norocului este forma de
genitiv, cu marca de genitiv a).

Antena 1

10.III,
16.30

Observator,
banda de jos

în proiectul de modernizare al
cetății Sucidava

în proiectul de
modernizare a cetății
Sucidava

Antena 1

11.III,
19.06

Observator,
voce din off și
banda de jos

acord [...] prin care pacienții
români să fie transplantați

acord [...] prin care
pacienților români să li
se facă transplant /

Sintaxă: marca de genitiv al a fost acordată
greșit. Este vorba de modernizarea cetății, nu
de proiectul cetății, deci acordul trebuie făcut
cu substantivul modernizare (feminin,
singular).
Semantică: verbul a transplanta, tranzitiv, se
folosește în legătură cu organe, nu în legătură
cu persoanele beneficiare (obiectul direct al
verbului la diateza activă denumește organul
care este transplantat, nu persoana).

Antena 1

14.III,
19.06

Observator,
banda de jos

*

a spitalului din Aksek

acord [...] prin care
pacienții români să fie
transferați pentru
transplant
a spitalului din Akseki

Semantică: substantivul egidă se folosește mai
ales în sfera culturală. În contextul semnalat,
era vorba despre vânzarea suplimentelor
alimentare și a unor pseudo-medicamente
online.
Semantică: a fost folosit un calc după engl. to
empower („a da putere cuiva”). În română,
acest sens al lui a împuternici este învechit și
popular. În limba standard actuală, verbul se
folosește în limbajul administrativ-juridic („a
autoriza pe cineva să facă ceva”).
Redactare: greșeală de scriere a substantivului
împrumutat din limba engleză.

Toponimie: numele orașului din Antalya a fost
scris greșit.

Antena 1

14.III,
19.08

Observator,
subtitrare

nu are nici pagină de
facebook

nu are nici pagină de
Facebook

Ortografie: Facebook este substantiv propriu.

Antena 1

14.III,
19.12

Observator,
banda de jos

nu s-ar supăra nici dacă
femeia de la catedră le-ar
calma copiii, cu bătaia

nu s-ar supăra nici dacă
femeia de la catedră le-ar
calma copiii cu bătaia

Punctuație: circumstanțialul de mod nu este de
tip incident, deci nu trebuie separat prin
virgulă de restul grupului verbal.

Antena 1

14.III,
19.17

Observator,
reporter

va deveni o clădire smoke
free

va deveni o clădire în
care nu se fumează

Lexic: se recomandă evitarea cuvintelor
străine atunci când se pot folosi echivalente
românești.

Antena 1

14.III,
19.22

Observator,
banda de jos

din cauze managementului
prost

din cauza
managementului prost

Redactare: greșeală de scriere a unui cuvânt.

Antena 1

14.III,
19.27

Observator,
banda de jos

Însă, autoritățile spun că nu ar
trebuie să existe astfel de
situații, [...]

Însă autoritățile spun că
nu ar trebui să existe
astfel de situații, [...]

Antena 1

14.III,
19.33

Observator,
banda de jos

a fost înmornmântată

a fost înmormântată

Antena 1

14.III,
19.39

Observator,
voce din off

i-ar fi ajutat pe Virgil
Măgureanu și pe soția lui ca
să ia bani din bancă

i-ar fi ajutat pe Virgil
Măgureanu și pe soția lui
să ia bani din bancă

Antena 1

21.III,
19.07

Observator,
banda de jos

SOS România din spitale

S.O.S. România din
spitale

Punctuație: după conjuncția coordonatoare
însă nu se folosește virgula.
Redactare: greșeală de scriere a verbului (o
literă în plus).
Lexic, redactare: forma de participiu a fost
scrisă greșit, fie din neglijență, fie din
necunoașterea formei corecte (propagarea lui
n).
Sintaxă: conectorul ca să se folosește pentru a
introduce propoziții circumstanțiale de scop;
propoziția din context este completivă, nu
circumstanțială.
Punctuație: abrevierea S.O.S. trebuie să
conțină punct după fiecare literă.

Antena 1

21.III,
19.08

Observator,
banda de jos

Observator vă prezintă seria
de materiale SOS România
din spitale

Observator vă prezintă
seria de materiale S.O.S.
România din spitale /
„Observator” vă prezintă
seria de materiale
„S.O.S. România din
spitale”

*

Punctuație: titlurile trebuie scrise cu caractere
italice sau între ghilimele.

Antena 1

21.III,
19.16

Observator,
banda de jos

decît

decât

Ortografie: nerespectarea regulilor de scriere
cu î și â.

Antena 1

21.III,
19.29

Observator,
banda de jos

Amenzile se dau, însă,
reparațiile drumurilor întărzie

Amenzile se dau, însă
reparațiile drumurilor
întârzie

Observator,
banda de jos

un punct de vedere pe dărea
în plată

un punct de vedere pe
darea în plată

Punctuație: după conjuncția coordonatoare
însă nu se folosește virgula.
Redactare: greșeală de scriere a verbului (cu ă
în loc de â).
Redactare: greșeală de scriere.

Antena 1

21.III,
19.30

Antena 1

21.III,
19.58

Observator,
prezentator
Meteo

în capitală de asemenea va fi
rost de ploaie

în capitală de asemenea
va fi ploaie

Semantică: greșeală de folosire a expresiei a fi
rost. Acesta are sensul „a întrevedea
posibilitatea de a găsi ceva” (DEX).

Antena 1

21.III,
20.01

Observator
special,
banda de jos

Charlie Otteley, [...], împreună
cu voluntarii [...], au plantat
[...]

[...] Charlie Otteley, [...],
împreună cu voluntarii
[...], a plantat [...]

Sintaxă: dacă sintagma împreună cu voluntarii
[...] este interpretată ca un circumstanțial
sociativ, este corectă încadrarea ei de virgule,
dar verbul trebuie să fie folosit la singular (a
plantat).

Antena 1

21.III,
20.05

Observator
special,
banda de jos

Putem vorbi de efecte benefice
ale solarului, doar atunci când
vorbim de lămpi ultraviolete
cu destinație medicală

Punctuație: propoziția circumstanțială nu
trebuie separată prin virgulă, deoarece
completează propoziția principală.

Antena 1

22.III,
16.05

Observator,
subtitrare

A început lumea să urle iar la
15 secunde a fost altă
bubuitură

Putem vorbi de efecte
benefice ale solarului
doar atunci când vorbim
de lămpi ultraviolete cu
destinație medicală
A început lumea să urle,
iar la 15 secunde a fost
altă bubuitură

Antena 1

22.III,
16.10

Observator,
prezentatoare

în timpul unei conferințe de
presă comună cu Barack
Obama

în timpul unei conferințe
de presă comune cu
Barack Obama

Sintaxă: dezacordul în caz al adjectivului.

Antena 1

22.III,
16.12

Observator,
prezentatoare

dacă revendicările lor nu se
vor găsi rezolvări pentru ele

dacă pentru revendicările
lor nu se vor găsi
rezolvări

Sintaxă: anacolut (discontinuitate sintactică).

*

*

Punctuație: înaintea conjuncției adversative se
utilizează virgula.

Antena 1

24.III,
16.45

Observator,
banda de jos

Antena 1

25.III,
16.39

Observator,
subtitrare

Antena 1

25.III,
16.40

Observator,
banda de jos

Antena 1

25.III,
16.42

Observator,
banda de jos

Antena 1

25.III,
16.42

Observator,
banda de jos

Antena 1

26.III,
13.11

Observator,
banda de jos

Antena 1

28.III,
19.15

Observator,
subtitrare

Antena 1

28.III,
19.26

Observator,
banda de jos

Antena 1

28.III,
19.29

Observator,
banda de jos

Antena 1

29.III,
16.37

Observator,
banda de jos

director edilitara SA TârguJiu

director Edilitara S.A.
Târgu-Jiu

Ortografie: numele companiei trebuie scris cu
inițială majusculă.

traficanți care vor sânge nu
pace

traficanți care vor sânge,
nu pace

Punctuație: înaintea negatorului nu cu rol
adversativ, în structuri eliptice de predicat, se
folosește virgula.

la punctul de trecere al
frontierei de la Petea

la punctul de trecere a
frontierei de la Petea

Sintaxă: dezacordul mărcii de genitiv, din
cauza interpretării greșite a regentului.

pâinea cu miez de ciolan este
una dintre cele mai apreciate
preparate

pâinea cu miez de ciolan
este unul dintre cele mai
apreciate preparate

Sintaxă: dezacord în gen al pronumelui
nehotărât.

le picteazăn cu diferite
modele

le pictează cu diferite
modele

Redactare: o literă în plus.

*

a avut loc ieri amieze

a avut loc ieri la amiază

Redactare: neglijență de scriere.

*

Doamnă ăsta e beton?

Doamnă, ăsta e beton?

Sintaxă: substantivul în cazul vocativ se
desparte prin virgulă de restul enunțului.

un constanțean

un constănțean

Radactare: absența semnului diacritic.

Legea prevede că pietoni
trebuie să se asigure înainte de
a traversa

Legea prevede că
pietonii trebuie să se
asigure înainte de a
traversa
doi câștigători

Ortografie: substantivul trebuie să fie articulat
hotărât în context, scris cu doi i.

*

*

*

doi cîștigători

Ortografie: nerespectarea regulilor de scriere
cu î și â.

Antena 1

29.III,
16.41

Observator,
prezentatoare

nașterii premature

nașterii premature

Ortoepie: adjectivul a fost accentuat greșit
(sublinierea indică locul accentului).

Antena 1

29.III,
16.42

Observator,
banda de jos

o malformație a picioarelor și
șoldurilor

o malformație a
picioarelor și a șoldurilor

Sintaxă: în coordonarea de substantive în
genitiv, trebuie folosită marca de genitiv,
acordată cu substantivul antecedent (a).

Antena 1

30.III,
19.42

Observator,
banda de jos

"Hello"

„Hello”

Punctuație: este recomandabilă utilizarea
ghilimelelor de tip românesc (jos și sus).

Antena 1

31.III,
16.06

Observator,
reporteră

ea a fost internată pe secția de
chirurgie

ea a fost internată în
secția de chirurgie

Sintaxă: utilizarea incorectă a prepoziției
locative.

*

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

