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Postul: Antena Satelor 
Monitorizare: Irina Nicula 

Perioada: mai 2008 
 
 

Ziua Ora Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia  

8.05.2008 
 

09.52 Un cântec 
pentru cei dragi 
Mariana 
Stănescu 

Celui mai bun cioban din 
Dobrogea 

Celui mai bun cioban din 
Dobrogea 

Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului. 

08.05.2008 10.09 Satul 
românesc, sat 
european 
Oana Chivu 

intitulată „E (pronunŃat  
[e]) dreptul tău să ştii” 

intitulată „E [ie] dreptul 
tău să ştii” 

Ortopie:  pronunŃarea fără preiotare 
a lui e din poziŃia iniŃială. 

08.05.2008 10.09 Satul 
românesc, sat 
european 
Oana Chivu 

Pe cele mai accesate site-
uri de internet 

Pe cele mai accesate site-
uri 

Semantică: pleonasm. 

08.05.2008 10.51 Satul 
românesc, sat 
european, 
I. Apostol 

Respectarea prevederilor 
legale 

Respectarea prevederilor 
legale 

Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului pe a doua silabă. 

08.05.2008 11.07 Jurnalul 
satelor, 
Prezentatori 
 

În domeniul imagisticii şi 
medicinii nucleare 

În domeniul imagisticii şi 
medicinei nucleare 

Morfologie: forma de G.-D. a 
substantivului „medicină” este 
„medicinei”, nu „medicinii”. 

08.05.2008 11.08 Jurnalul 
satelor, 
Prezentatori 

Prevederile actuale ale 
contractelor 

Prevederile actuale ale 
contractelor 

Ortoepie: accentuare greşită a 
substantivului pe a doua silabă. 
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9.05.2008 13.24 ViaŃa la Ńară, 
Prezentatoare 

SpuneŃi-ne SpuneŃi-ne Morfologie: accentuare greşită a 
verbului de conjugarea a treia  a 
spune, care, ar în loc să fie accentuat 
pe radical, este accentuat pe sufix, ca 
verbele de conjugarea a doua. 

9.05.2008 13.52 ViaŃa la Ńară,  
Prezentatoare 
 

După ce au fost executate 
(e[cs]ecutate) toate 
lucrările 

e[gz]ecutate Ortopie: pronunŃare greşită a lui x 
intervocalic. 

9.05.2008 14.01 Ştiri 
 
 

primul-ministru Călin 
Popescu Tăriceanu 

prim-ministrul Călin 
Popescu Tăriceanu 

Morfologie: adjectivul „prim” din 
alcătuirea substantivului  
prim-ministru este invariabil. 

9.05.2008 14.17 Târg şi muzică, 
Prezentatoare 

paisprezece şi 
şaptisprezece minute 

paisprezece şi 
şaptesprezece minute 

Ortoepie: pronunŃie populară a 
numeralului. 

9.05.2008 14.25 Târg şi muzică, 
Prezentatoare 

Mai vă putem spune că 
este la…  

Vă mai putem spune că 
este la… 

Sintaxă: topică greşită a 
semiadverbului. 

9.05.2008 14.26 Târg şi muzică, 
Prezentatoare 

Pe un teren care are 
doisprezece mii de metri 
pătraŃi 

Pe un teren care are 
douăsprezece mii de metri 
pătraŃi 

Sintaxă: dezacord între numeral şi 
substantivul „mie”. 

15.05.2008 09.13 Un cântec 
pentru cei 
dragi,  
Mariana 
Stănescu 

DaŃi-mi voie să ofer un 
dar muzical celor care  
i-am amintit mai 
devreme 

DaŃi-mi voie să ofer un dar 
muzical celor pe care  
i-am amintit mai devreme 

Sintaxă: pronumele relativ care are 
funcŃia de complement direct şi 
trebuie să fie precedat de prepoziŃia 
gramaticalizată pe. 

20.05.2008 10.09 Satul 
românesc, sat 
European,  
Prezentatoare 
 

Cauza de salvagardare 
celor două Ńări 

Cauza de salvgardare a 
celor două Ńări 

Sintaxă: omiterea articolului 
genitival „a” (nemarcarea relaŃiei 
sintactice de genitiv). 

20.05.2008 10.15 Satul România se află pe România se află pe poziŃia Sintaxă: omiterea elementului „a” 
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românesc, sat 
european, 
Prezentatoare 

poziŃia treisprezecea  a treisprezecea. din structura numeralului ordinal (< 
a/al + numeral cardinal). 

20.05.2008 10.17 Satul 
românesc, sat 
european 
Carmen 
Vlăducu 

Să publice pe site-urile 
de internet 

Să publice pe site-uri Semantică: pleonasm.  

 
 


