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Post Data,  

Ora 
Emisiune, 
autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 1 2.VII, 
16.31 

Observator, 
voce 

„actorul vroia să-şi trimită 
fiica” 

actorul voia să-şi trimită 
fiica 

Morfologie: Forma de imperfect vroia 
este un hibrid între voia (de la verbul a 
voi) şi vrea (de la verbul a vrea). 

Antena 1 2.VII, 
16.49 

Observator, 
prezentatoare 

„organizator B’estfest” organizator al festivalului 
B’estfest 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice. 

Antena 1 6.VII, 
16.02 

Observator, 
reporteră 

„această şedinţă va dura 
târziu după miezul 
nopţii” 

această şedinţă va dura până 
târziu, până după miezul 
nopţii 

Semantică: Spre deosebire de verbul a 
(se) termina, care exprimă sfârşitul 
unei acţiuni şi se poate construi cu 
adverbul târziu, verbul  a dura, 
exprimând continuitatea, se 
construieşte cu prepoziţia până (care 
marchează limita) urmată de adverbul 
târziu. 

Antena 1 6.VII, 
20.10 

Observator, 
corespondentă 

„a tot stat pe telefoane” a tot stat la telefon Sintaxă: Utilizarea unei prepoziţii în 
locul alteia (în limba actuală, uzul 
prepoziţiei pe în locul altor prepoziţii 
s-a extins).  

Antena 1 6.VII, 
21.35 

Observator, 
titlu 

„22.00, Declaraţii Traian 
Băsescu” 

22.00, Declaraţii făcute de 
Traian Băsescu/22.00, 
Declaraţii ale lui Traian 
Băsescu 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice; stil lapidar. 

Antena 1 8.VII, 
19.05 

Observator, 
reporteră 

„Niciunul dintre cei care 
au dat bacul nu mai sunt 

Niciunul dintre cei care au 
dat bacul nu mai este acum 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat. 
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acum aici” aici 
Antena 1 8.VII, 

19.25 
Observator, 
subtitrare 

„Măi, e rece că e stabilizat” Măi, e rece, că e stabilizat Punctuaţie: Propoziţia circumstanţială 
cauzală explicativă trebuia despărţită 
prin virgulă de regentă. 

Antena 1 9.VII, 
15.56 

Mireasă pentru 
fiul meu, 
prezentatoare 

„mâine de la doisprezece 
şi zece” 

mâine de la douăsprezece şi 
zece 

Sintaxă: Dezacord în gen între 
numeralul doisprezece şi substantivul 
subînţeles ora. 

Antena 1 9.VII, 
19.23 

Observator, 
text pe ecran 

„a tras într-una” a tras întruna Grafie: Adverbul din context se scrie 
într-un cuvânt, spre deosebire de 
gruparea într-una (ex.: într-una din 
cărţi). 

Antena 1 11.VII, 
16.23 

Observator, 
voce 

„proprietarii unui teren 
vroiau să construiască un 
gard” 

proprietarii unui teren voiau 
să construiască un gard 

Morfologie: Forma de imperfect 
vroiau este un hibrid între voiau (de la 
verbul a voi) şi vreau (de la verbul a 
vrea). 

Antena 1 11.VII, 
16.28 

Observator, 
prezentator 

„în ultimile 23 de zile” în ultimele 23 de zile Morfologie: Adjectivul ultim are la 
feminin plural desinenţa -e. 

Antena 1 14.VII, 
16.17 

Observator, 
prezentator 

„credeţi-mă” credeţi-mă Morfologie: Accentul este pe radical, 
nu pe sufix, la fel ca în situaţia în care 
verbul la imperativ nu este urmat de 
pronumele neaccentuat (credeţi). 

Antena 1 15.VII, 
19.08 

Observator, 
subtitrare 

„N-am consumat nimic 
doamnă” 

N-am consumat nimic, 
doamnă 

Punctuaţie: Substantivul în cazul 
vocativ doamnă trebuie separat prin 
virgulă de restul enunţului. 

Antena 1 17.VII, 
19.23 

Observator, 
reporteră 

„personal auxiliar 
[aucsiliar]” 

personal auxiliar [augziliar] Pronunţare: În cazul acestui cuvânt, x 
între vocale se pronunţă gz. 

Antena 1 17.VII, 
19.30 

Observator, 
subtitrare 

„Băiatul din provincie care 
reuşeşte în viaţă şi se 
întoarce, arată lumii că 

Băiatul din provincie care 
reuşeşte în viaţă şi se 
întoarce arată lumii că 

Punctuaţie: Fie nu trebuia pusă nicio 
virgulă (pentru că între subiect şi 
predicat nu se pune virgulă), fie 
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acesta este un oraş bun” acesta este un oraş bun / 
Băiatul din provincie, care 
reuşeşte în viaţă şi se 
întoarce, arată lumii că 
acesta este un oraş bun  

propoziţia atributivă trebuia izolată 
prin virgule.  

Antena 1 17.VII, 
19.39 

Observator, 
Sport, 
titlu 

„Super-meci la Lisabona” Supermeci la Lisabona Grafie: Elementul super din structura 
cuvântului nu se separă prin cratimă. 

Antena 1 19.VII, 
16.12 

Observator, 
prezentator 

„vroia să-l părăsească” voia să-l părăsească Morfologie: Forma de imperfect vroia 
este un hibrid între voia (de la verbul a 
voi) şi vrea (de la verbul a vrea). 

Antena 1 19.VII, 
16.14 

Observator, 
subtitrare 

„dintr-o dată, totul s-a 
făcut negru” 

dintr-odată, totul s-a făcut 
negru 

Grafie: Locuţiunea adverbială dintr-
odată conţine adverbul odată, scris 
într-un cuvânt. 

Antena 1 19.VII, 
16.18 

Observator, 
subtitrare 

„Doamne ferească 
Dumnezeu!” 

Doamne, ferească 
Dumnezeu! 

Punctuaţie: După cuvântul Doamne, a 
cărui valoare se apropie de cea a 
interjecţiei,  trebuie pusă virgulă. 

Antena 1 19.VII, 
16.29 

Observator, 
titraj 

„plt. maj.” plt.-maj. Grafie: Substantivul compus abreviat 
se scrie cu cratimă. 

Antena 1 20.VII, 
06.01 

Observator, 
titlu 

„Mama şi fiică, ucise în 
casă” 

Mamă şi fiică, ucise în casă / 
Mama şi fiica, ucise în casă 

Sintaxă: Cele două substantive aflate 
în raport de coordonare trebuiau să 
aibă aceeaşi formă sub aspectul 
articulării.  

Antena 1 20.VII, 
06.02 

Observator, 
titraj 

„Insp. şef” Insp.-şef Grafie: Substantivul compus abreviat 
se scrie cu cratimă. 

Antena 1 23.VII, 
06.07 

Observator, 
titraj 

„procuror şef” procuror-şef Grafie: Substantivul compus se scrie 
cu cratimă. 

Antena 1 23.VII, 
06.56 

Observator, 
Dimineaţa 

„există mari şanse ca cei 
doi să redevină din nou 

există mari şanse ca cei doi 
să redevină un cuplu / există 

Semantică: Pleonasm. 
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mondenă, 
prezentatoare 

un cuplu” mari şanse ca cei doi să 
devină din nou un cuplu 

Antena 1 26.VII, 
16.05 

Observator, 
Sport, 
prezentatoare 

„vroia să scape de el” voia să scape de el Morfologie: Forma de imperfect vroia 
este un hibrid între voia (de la verbul a 
voi) şi vrea (de la verbul a vrea). 

Antena 1 26.VII, 
16.14 

Observator, 
Sport, 
prezentatoare 

„cu caracter personal” cu caracter personal Pronunţare: Accentul este pe e, nu pe 
a. 

Antena 1 26.VII, 
16.25 

Observator, 
Sport, 
voce 

„vroiau să traverseze” voiau să traverseze Morfologie: Forma de imperfect 
vroiau este un hibrid între voiau (de la 
verbul a voi) şi vreau (de la verbul a 
vrea). 

Antena 1 29.VII, 
19.17 

Observator, 
subtitrare 

„Ce ai păţit mire?”  Ce ai păţit, mire? Punctuaţie: Substantivul în cazul 
vocativ mire trebuie izolat prin virgulă 
de restul enunţului. 

Antena 1 29.VII, 
19.22 

Observator, 
voce 

„Ca şi turist?” Ca turist? Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 
scuzabil nici măcar de evitarea unei 
cacofonii. 

Antena 1 30.VII, 
06.32 

Observator, 
subtitrare 

„suntem mândrii de 
ambele flote” 
„suntem mândrii de orice 
navă” 

suntem mândri de ambele 
flote 
suntem mândri de orice navă 

Grafie: Adjectivul trebuia scris cu un i 
(la fel ca în suntem încântaţi). 

Antena 1 30.VII, 
06.57 

Observator, 
prezentatoare 

„temperaturile, în sfârşit, 
or să scadă” 

temperaturile, în sfârşit, o să 
scadă 

Morfologie: Forma de viitor conţine 
elementul o invariabil (identic la toate 
persoanele). 

Antena 1 30.VII, 
06.57 

Observator, 
prezentatoare 

„din punct de vedere al 
temperaturilor” 

din punctul de vedere al 
temperaturilor 

Sintaxă: Genitivul cere forma 
articulată a substantivului punct, 
inclus într-o structură cvasifixată. 
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Recomandări 
● „Sunt foarte multe întârzieri la nivelul tuturor trenurilor” (Antena 1, 15.VII, 19.15) – recomandat: Toate trenurile au foarte multe întârzieri 
● „cât despre planurile de viitor” (Antena 1, 20.VII, 06.21) – recomandat: cât despre planuri 
● Clienţii reţelei “Marta” (Antena 1, 20.VII, 06.43) – recomandat: Clienţii reţelei „Marta” 
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