
Antena 1 
(1 octombrie – 31 octombrie 2011) 

 
 
Post Data,  

Ora 
Emisiune, 
autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 1 3.X, 
06.04 

Observator, 
titraj 

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

Antena 1 4.X, 
06.05 

Observator, 
subtitrare 

„Pe aceiaşi bandă 
circulai?” 

Pe aceeaşi bandă circulai? Grafie: Forma de feminin singular a 
adjectivului pronominal demonstrativ 
de identitate nu se scrie cum se 
pronunţă. Această formă se scrie cu 
doi e pentru a se diferenţia de forma 
de masculin plural aceiaşi (aceiaşi 
băieţi, dar aceeaşi fată). 

Antena 1 4.X, 
06.18 

Observator, 
titraj 

„Prerector Universitatea 
Hyperion” 

Prorector al Universităţii 
Hyperion 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 
Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice. 

Antena 1 4.X, 
13.06 

Observator, 
titlu 

„Bebluş scăpat în cap” Bebeluş scăpat în cap Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

Antena 1 4.X, 
13.19 

Observator, 
corespondentă 

„angajaţii ai două firme” angajaţii a două firme Sintaxă: Relaţia de genitiv trebuia 
marcată în acest context prin 
prepoziţia a, pentru că numeralul din 
construcţie este invariabil sub aspectul 
cazului (marca de genitiv ai ar fi fost 
corect utilizată într-o construcţie ca 
nişte angajaţi ai firmelor). 

Antena 1 7.X, 
13.27 

Observator, 
subtitrare 

„Ce pot să spun.” Ce pot să spun? Punctuaţie: Enunţul interogativ trebuie 
să fie marcat prin semnul întrebării. 
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Antena 1 7.X, 
13.27 

Observator, 
subtitrare 

„o dată cu moartea lui” odată cu moartea lui Grafie: Locuţiunea prepoziţională 
odată cu conţine adverbul odată, scris 
într-un cuvânt. 

Antena 1 10.X, 
19.20 

Observator, 
titraj 

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

Antena 1 10.X, 
19.29 

Observator, 
subtitrare 

„Luaţi-l doamnă, pe ăla!” Luaţi-l, doamnă, pe ăla! Punctuaţie: Substantivul în cazul 
vocativ doamnă trebuie izolat prin 
virgule de restul enunţului.  
 

Antena 1 11.X, 
13.24 

Observator, 
subtitrare 

„soţul meu a avut ceva 
venituri ca şi muncitor în 
construcţii” 

soţul meu a avut ceva 
venituri ca muncitor în 
construcţii 

Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 
scuzabil nici măcar de evitarea unei 
cacofonii. 

Antena 1 11.X, 
13.51 

Observator, 
prezentatoare 

„simbolul puterii” simbolul puterii Pronunţare: Accentul este pe o (ca în 
franceză, de unde cuvântul a fost 
împrumutat). 

Antena 1 13.X, 
06.27 

Observator, 
prezentatoare 

„a plătit un milion de dolari 
pentru a avea propria sa 
Statuie a Libertăţii” 

a plătit un milion de dolari 
pentru a avea propria Statuie 
a Libertăţii 

Semnatică: Pleonasm. 

Antena 1 13.X, 
07.04 

Observator, 
titraj 

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

Antena 1 14.X, 
07.16 

Observator, 
corespondentă 

„una-două grade Celsius” unu-două grade Celsius Sintaxă: Dezacord în gen (neutru) al 
numeralului unu cu substantivul 
grad(e). 

Antena 1 14.X, 
07.20 

Observator, 
subtitrare 

„Dacă antreprenorul nu se 
încadrează în limita 
expropriată este 
responsabilitatea lui să 
întocmească documentaţii 
în vederea exproprierii 

Dacă antreprenorul nu se 
încadrează în limita 
expropriată, este 
responsabilitatea lui să 
întocmească documentaţii în 
vederea exproprierii 

Punctuaţie: Propoziţia circumstanţială 
condiţională antepusă regentei trebuie 
separată prin virgulă de aceasta.  
Lexic: Se confundă conjuncţia 
adversativă or cu conjuncţia 
disjunctivă ori (chiar dacă vorbitorul 
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terenurilor respective, ori 
până la momentul de faţă 
eu nu ştiu de aceste 
suprafeţe suplimentare”  

terenurilor respective, or, 
până la momentul de faţă eu 
nu ştiu de aceste suprafeţe 
suplimentare 

spusese ori, pe ecran trebuia să fie 
corectată forma conjuncţiei). 
Punctuaţie: După conectorul or se 
pune virgulă. 

Antena 1 18.X, 
19.11 

Observator, 
voce 

„acelaşi taxi” acelaşi taxi Pronunţare: Accentul este pe i, nu pe a 
(ca şi în cazul formei articulate: 
taxiul). 

Antena 1 19.X, 
19.17 

Observator, 
subtitrare 

„Am intrat şi pe poartă şi 
în şcoală” 

Am intrat şi pe poartă, şi în 
şcoală 

Punctuaţie: Înaintea celui de al doilea 
membru al relaţiei de coordonare 
marcate prin perechea şi... şi, se pune 
virgulă. 

Antena 1 19.X, 
20.06 

Observator, 
voce 

„derbiul” derbiul Pronunţare: Accentul este pe sunetul 
e, nu pe i (ca şi în cazul formei 
nearticulate: derbi). 

Antena 1 20.X, 
13.11 

Observator, 
reporteră 

„de exemplu [ecsemplu]” de exemplu [egzemplu] Pronunţare: În cazul acestui cuvânt, x 
între vocale se pronunţă gz. 

Antena 1 20.X, 
13.16 

Observator, 
subtitrare 

„Cu toţii au avut şansa să-
şi ia rămas bun” 

Cu toţii au avut şansa să-şi 
ia rămas-bun 

Grafie: Substantivul compus rămas-
bun se scrie cu cratimă. 

Antena 1 21.X, 
13.00 

Observator, 
titlu 

„Huidu audiat de 
procurori” 

Huidu, audiat de procurori Punctuaţie: Elipsa verbului trebuie 
marcată prin virgulă (sau prin linie de 
pauză). 

Antena 1 21.X, 
13.18 

Observator, 
corespondentă 

„la sfârşitul celor 
doisprezece zile” 

la sfârşitul celor 
douăsprezece zile 

Sintaxă: Dezacord în gen (feminin) 
între substantivul zile şi adjectivul 
numeral. 

Antena 1 24.X, 
06.03 

Observator, 
subtitrare 

„Am luat legătura cu 
autorităţile locale 
momentan nu este niciun 
român rănit” 

Am luat legătura cu 
autorităţile locale; 
momentan nu este niciun 
român rănit 

Punctuaţie: Cele două propoziţii 
trebuiau despărţite printr-un semn de 
punctuaţie (de exemplu, prin punct şi 
virgulă). 

Antena 1 24.X, Observator, „toţi cei 27 de membrii” toţi cei 27 de membri Grafie: Substantivele al căror radical 
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06.12 subtitrare se termină în grupul format dintr-o 
consoană urmată de l sau r se scriu la 
plural cu un -i (doi membri, câţiva 
miniştri). Asemenea substantive se 
scriu cu doi -i numai când sunt 
articulate hotărât (membrii grupării, 
miniştrii din cele două ţări). 

Antena 1 24.X, 
06.16 

Observator, 
subtitrare 

„după ce va lua la 
cunoştiinţă de conţinutul 
procesului verbal” 

după ce va lua la cunoştinţă 
de conţinutul procesului-
verbal 

Grafie: Substantivul cunoştinţă 
(format din cunoaşte + suf. -inţă) se 
scrie cu un i.  
Substantivul compus proces-verbal se 
scrie cu cratimă. 

Antena 1 25.X, 
18.59 

Observator, 
corespondentă 

„membrii familiei regale ai 
României” 

membrii familiei regale a 
României 

Sintaxă: Marca de genitiv trebuia să se 
acorde în gen şi număr cu 
antecedentul familiei, pe care îl 
substituie, nu cu membrii. 

Antena 1 25.X, 
19.38 

Observator, 
trimis special 

„dramele sunt mult mai 
mari ca şi număr” 

dramele sunt mult mai mari 
ca număr 

Sintaxă: Şi este parazitar; nu este 
scuzabil nici măcar de evitarea unei 
cacofonii. 

Antena 1 28.X, 
16.29 

Observator, 
titlu 

„Să ne numărăm singuri” Să ne numărăm singuri! Punctuaţie: Enunţul imperativ trebuie 
să fie marcat prin semnul exclamării. 

Antena 1 28.X, 
16.30 

Observator, 
reporteră 

„[formularele] vor trebui să 
fie scanate, iar apoi trimise 
fie prin e-mail sau prin 
poştă, ori personal la 
primărie” 

[formularele] vor trebui să 
fie scanate, iar apoi trimise 
fie prin e-mail sau prin 
poştă, fie duse personal la 
primărie 

Sintaxă: Potrivit normei literare, 
conjuncţia disjunctivă fie se 
construieşte obligatoriu cu elementul 
corelativ identic fie. 
 

Antena 1 30.X, 
19.19 

Observator, 
subtitrare 

„Şi, dintr-o dată, realizezi 
că eşti cea mai comună 
persoană” 

Şi, dintr-odată, realizezi că 
eşti cea mai comună 
persoană 

Grafie: Locuţiunea adverbială dintr-
odată conţine adverbul odată, scris 
într-un cuvânt. 
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Antena 1 30.X, 
19.32 

Observator, 
subtitrare 

„Am văzut la televizor că 
Ministrul Turismului a 
vorbit despre asta” 

Am văzut la televizor că 
ministrul Turismului a vorbit 
despre asta 

Grafie: Numele funcţiei se scrie cu 
literă mică, spre deosebire de numele 
instituţiei. 

 
 
Recomandări 
● „este doar un singur grad” (Antena 1, 14.X, 07.17) – recomandat: este doar un grad; 
● „Week-endul Antenei 1” (Antena 1, 17.X, 19.30) – recomandat: Weekendul Antenei 1. 
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