
Antena 1
(1 mai – 31 mai 2012)

Post Data, 
Ora

Emisiune,
autorul greşelii

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii

Antena 1 2.V,
06.04

Observator,
voce

„blocul cu pricina” blocul cu pricina Pronunţare: Accentul este pe primul i.

Antena 1 2.V,
06.15

Observator,
voce

„cu muzica dată la 
maxim”

cu muzica dată la maximum Morfologie: Locuţiunea adverbială 
evidenţiată cuprinde cuvântul 
maximum, nu maxim.

Antena 1 2.V,
06.20

Observator,
reporter

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

Antena 1 4.V,
16.13

Observator,
corespondentă

„nu vroia să spună ce a 
păţit ”

nu voia să spună ce a păţit Morfologie: Forma de imperfect vroia 
este un hibrid între voia (de la verbul 
a voi) și vrea (de la verbul a vrea).

Antena 1 4.V,
16.24

Observator,
titraj

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

Antena 1 8.V,
06.11

Observator,
subtitrare

„Sună la poliţie honey!” Sună la poliţie, honey! Punctuaţie: Substantivul în cazul 
vocativ honey trebuie izolat prin 
virgulă de restul enunţului.

Antena 1 8.V,
07.44

Observator, 
Sport,
titlu

„Raţ şi Il Luce le-a luat 
cupa!”

Raţ şi Il Luce le-au luat 
cupa!

Sintaxă: Dezacord al subiectului 
multiplu Raţ şi Il Luce cu predicatul.

Antena 1 10.V,
06.01

Observator, 
subtitrare

„Să trăiască Spania.” Să trăiască Spania! Punctuaţie: Enunţul exclamativ trebuia 
marcat prin semnul exclamării.

Antena 1 10.V, Observator, „atât în Capitală, cât în atât în Capitală, cât şi în  Sintaxă: În structura corelativă intră 
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06.22 prezentatoare majoritatea localităţilor din 
sud”

majoritatea localităţilor din  
sud

locuţiunea conjuncţională cât şi.

Antena 1 12.V,
13.26

Observator,
corespondentă

„minim două limbi 
străine”

minimum două limbi străine Morfologie: Trebuia utilizat adverbul 
cu forma minimum, nu adjectivul 
minim.

Antena 1 14.V,
19.02

Observator,
reporteră

„emoţiile pe care ni le-au 
oferit fetele, emoţii atât în 
timpul exerciţiilor lor, dar 
şi în timpul intonării 
imnului”

emoţiile pe care ni le-au 
oferit fetele, emoţii atât în  
timpul exerciţiilor lor, cât şi 
în timpul intonării imnului

Sintaxă: Adverbul corelativ atât se 
asociază cu locuţiunea conjuncţională 
cât şi  pentru a marca raportul de 
coordonare copulativă.

Antena 1 14.V,
19.07

Observator,
titlu

„Huidu trimis în judecată” Huidu, trimis în judecată Punctuaţie: Elipsa verbului trebuie 
marcată prin virgulă (sau prin linie de 
pauză).

Antena 1 14.V,
19.19

Observator, 
subtitrare

„Care erau la el nu la 
mine”

Care erau la el, nu la mine Punctuaţie: Între cele două propoziţii 
juxtapuse trebuia pusă virgulă.

Antena 1 17.V,
06.26

Observator, 
titraj

„prim ministrul 
României”

prim-ministrul României Grafie: Substantivul compus se scrie 
cu cratimă.

Antena 1 17.V,
06.33

Observator, 
subtitrare

„Locuiesc pe stradă, nu au 
toalete aşa că fac în public”

Locuiesc pe stradă, nu au 
toalete, aşa că fac în public

Punctuaţie: Înainte de locuţiunea 
conjuncțională concluzivă aşa că 
trebuia pusă virgulă. 

Antena 1 18.V,
06.47

Observator,  
Sport,
voce

„Kuweit [Ku-ve-it]” Kuweit [Ku-veit] Pronunţare: Numele propriu străin are 
accent pe vocala e şi are două silabe.

Antena 1 22.V,
06.02

Observator, 
subtitrare

„Vreau să vină jadarmii” Vreau să vină jandarmii Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare.

Antena 1 25.V,
19.04

Observator, 
prezentatoare

„în faţa vilei aflată în 
litigiu”

în faţa vilei aflate în litigiu Sintaxă: Dezacord al adjectivului 
participial cu substantivul regent.

Antena 1 25.V,
19.47

Observator, 
subtitrare

„dl. Copos” dl Copos Grafie: După abrevierea dl nu se pune 
punct.
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Antena 1 26.V,
19.00

Observator, 
subtitrare

„Marius. Du-te şi adu trusa 
de la maşină!”

Marius! Du-te şi adu trusa 
de la maşină!

Punctuaţie: Nu s-a marcat exclamarea.

Antena 1 26.V,
19.07

Observator, 
subtitrare

„Azi noapte cum aţi 
dormit?”

Azi-noapte cum aţi dormit? Grafie: Adverbul compus azi-noapte  
se scrie cu cratimă. 

Antena 1 26.V,
19.17

Observator, 
titraj

„producător legume” producător de legume Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 
sintactice.

Antena 1 26.V,
19.30

Observator, 
subtitrare

„unul dintre cele mai 
interesante Festivaluri din 
lume”

unul dintre cele mai  
interesante festivaluri din 
lume

Grafie: Substantivul nu trebuia scris cu 
majusculă.

Antena 1 30.V,
17.40

Acces direct,
prezentatoare

„în ciuda acţiunii de divorţ 
deschisă de Şerban 
Ionescu”

în ciuda acţiunii de divorţ  
deschise de Şerban Ionescu

Sintaxă: Dezacord al adjectivului 
participial cu substantivul regent.

Antena 1 31.V,
22.29

Observator,
titraj

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

Antena 1 31.V,
22.32

Observator,
subtitrare

„şi apoi, dintr-o dată, a 
clacat”

şi apoi, dintr-odată, a clacat Grafie: Locuţiunea adverbială dintr-
odată conţine adverbul odată, scris 
într-un cuvânt.

Antena 1 31.V,
22.33

Observator,
subtitrare

„Până aici e apă că de aici 
urcă”

Până aici e apă, că de aici  
urcă

Punctuaţie: Propoziţia circumstanţială 
cauzală explicativă trebuia despărţită 
prin virgulă de regentă.

Antena 1 31.V,
22.35

Observator,
titraj

„lt. col.” lt.-col. Grafie: Substantivul compus abreviat 
se scrie cu cratimă.

Recomandări
● „Finala Europa League a debutat cu o gafă de proporţii” (Antena 1, 10.V, 06.04) – recomandat: „Finala Europa League a început cu o gafă 
de proporţii”
● „a reuşit să construiască propriile sale avioane” (Antena 1, 12.V, 13.27) – recomandat: „a reuşit să construiască propriile avioane”
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● „Cine nu iubeşte cartofii prăjiţi, chipsurile sau delicioasele prăjituri?” (Antena 1, 14.V, 19.21) – recomandat:  Cui nu-i plac cartofii prăjiţi,  
chipsurile sau delicioasele prăjituri?
● „Răducu Mazăre iubeşte viteza” (Antena 1, 17.V, 06.23) – recomandat: „Lui Răducu Mazăre îi place viteza”
● “Copilul” lui Rednic (Antena 1, 31.V, 22.38) – recomandat: „Copilul” lui Rednic
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