
Postul: Antena 3 

Perioada: martie 2011 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 

3 

1.III, 

19.02 

La ordinea 

zilei, 

moderator 

„vă rog să le comentaţi ca om 

care veniţi din opoziţie” 

vă rog să le comentaţi ca om 

care vine din opoziţie 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat, prin atracţie. 

Antena 

3 

1.III, 

19.29 

La ordinea 

zilei, 

moderator 

„toate lucrurile estea ei le ştiu” toate lucrurile acestea ei le ştiu Morfologie: Utilizarea unei 

forme populare, neadecvate 

stilistic. 

Antena 

3 

1.III, 

19.32 

La ordinea 

zilei, 

moderator 

„prostie sau trădare, spuneţi-ne” prostie sau trădare, spuneţi-ne Pronunţare: Accentuare greşită 

a verbului la modul imperativ. 

Antena 

3 

1.III, 

21.03 

Subiectiv, 

jurnalist 

„Astăzi nu m-am dus ca şi 

cumpărător” 

Astăzi nu m-am dus în calitate 

de cumpărător 

Sintaxă: Este incorectă 

inserarea conjuncţiei şi între 

prepoziţia calităţii ca şi 

substantivul pe care îl însoţeşte 

aceasta. 

Antena 

3 

1.III, 

21.33 

Subiectiv, 

moderator 

„despre unu, două, trei, patru, 

cinci persoane” 

despre una, două, trei, patru, 

cinci persoane 

Sintaxă: Dezacordul 

adjectivului numeral. 

Antena 

3 

1.III, 

21.45 

Subiectiv, 

moderator 

„care i-a cununat domnului 

Securici faţa cu domnul Falcă” 

care i-a cununat domnului 

Securici fata cu domnul Falcă 

Pronunţare: Substantivul a fost 

pronunţat greşit, 

schimbându-i-se sensul. 

(Vorbitorul a făcut o mică 

pauză, dar nu s-a corectat.) 

Antena 

3 

1.III, 

21.55 

Subiectiv, 

jurnalist 

„în calitate de om care m-am 

născut în România (...) şi 

muncesc la Bucureşti” 

în calitate de om care s-a 

născut în România (...) şi 

munceşte la Bucureşti 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat. 

Antena 

3 

3.III, 

9.56 

Știri,  

titraj  

„Un talent înăscut” Un talent înnăscut Grafie: Adjectivul înnăscut se 

scrie cu doi n deoarece este 



derivat cu sufixul în- de la 

născut. 

Antena 

3 

3.III, 

10.10 

Previziunile 

zilei, 

prezentator 

„din punct de vedere a dotării” din punctul de vedere al 

dotării 

Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 

de articolul definit. 

Antena 

3 

3.III, 

19.26 

La ordinea 

zilei, 

titraj 

„Acest om a dat bani la Stat 

pentru pensie şi Statul se face 

că nu îl cunoaşte acum”  

„Este obligaţia Statului de a 

asigura...” 

Acest om a dat bani la stat 

pentru pensie şi statul se face 

că nu îl cunoaşte acum  

Este obligaţia statului de a 

asigura... 

Grafie: Substantivul stat nu se 

scrie cu iniţială majusculă, 

deoarece nu denumeşte o 

instituţie. 

Antena 

3 

6.III, 

12.19 

Știri,  

reporter 

„telefonul mobil care-l aveau la 

ei” 

telefonul mobil pe care-l aveau 

la ei 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

7.III, 

8.05 

Știri,  

titraj 

„noi concediei”  noi concedieri Grafie: Lipsa unei litere. 

Antena 

3 

7.III, 

8.08 

Știri,  

titraj 

„organizator târg” organizatorul târgului Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 

Antena 

3 

8.III, 

9.04 

Știri,  

reporter 

„doisprezece amendamente” douăsprezece amendamente Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

8.III, 

9.06 

Știri,  

reporter 

„...spun că angajatorul nu vor 

mai plăti sporuri”  

...spun că angajatorii nu vor 

mai plăti sporuri 

Sintaxă: Dezacord între subeict 

şi predicat. 

Antena 

3 

9.III, 

0.13 

Știri,  

titraj 

„se vor majora cu 260 lei în 

acest an” 

se vor majora cu 260 de lei în 

acest an 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de 

(obligatorie după numeralele 

de la 20 în sus). 

Antena 

3 

9.III, 

8.31 

Știri,  

prezentator 

„conform prognozei dată de 

meteorologi” 

conform prognozei date de 

meteorologi 

Sintaxă: Dezacord în caz între 

adjectivul participial şi 

substantiv. 

Antena 9.III, Știri,  „în maxim cinci ani” în maximum cinci ani Morfologie: Forma corectă a 



3 8.45 voce adverbului este maximum. 

Antena 

3 

10.III, 

8.44 

Știri,  

voce 

„douăzeci şi unu de ore de 

coşmar” 

douăzeci şi una de ore de 

coşmar 

Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

10.III, 

12.44 

Știri,  

reporter 

„preţurile foarte mari care le-au 

găsit pe litoralul românesc” 

preţurile foarte mari pe care 

le-au găsit pe litoralul 

românesc 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

10.III, 

19.53 

La ordinea 

zilei, 

moderatoare 

„Există vreo strategie legat 

de...” 

Există vreo strategie legată 

de... 

Sintaxă: Dezacord al 

adjectivului, datorat tendinţei 

de a deveni o locuţiune 

prepoziţională, cu formă 

invariabilă. 

Antena 

3 

11.III, 

9.15 

Știri, 

prezentator 

„din punct de vedere al 

infrastructurii”  

din punctul de vedere al 

infrastructurii 

Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 

de articolul definit. 

Antena 

3 

11.III, 

9.25 

Știri, 

prezentator 

„cu incendiile care, iată, le 

vedem şi acum în imagini” 

cu incendiile pe care, iată, le 

vedem şi acum în imagini 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

11.III, 

10.08 

Știri, 

prezentator 

„din cauza alertei de tsunami 

lansată ceva mai devreme” 

din cauza alertei de tsunami 

lansate ceva mai devreme 

Sintaxă: Dezacord în caz între 

adjectivul participial şi 

substantiv. 

Antena 

3 

11.III, 

20.12 

Știrea zilei, 

moderatoare 

„astfel de calamităţi provenite 

în urma cutremurelor” 

astfel de calamităţi apărute în 

urma cutremurelor 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 

3 

11.III, 

22.15 

Conexiuni, 

prezentator 

„din punct de vedere al vieţii” din punctul de vedere al vieţii Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 



de articolul definit. 

Antena 

3 

11.III, 

22.15 

Conexiuni, 

prezentator 

„noi ăştia din Bucureşti, adică 

Românica, aleargă foarte...” 

noi ăştia din Bucureşti, adică 

Românica, alergăm foarte... 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat (din cauza atracţiei 

altui termen). 

Antena 

3 

12.III, 

1.54 

La ordinea 

zilei 

(reluare), 

moderator  

„Răspundeţi-mi scurt la 

întrebarea asta!” 

Răspundeţi-mi scurt la 

întrebarea asta! 

Pronunţare: Greşeală de 

accentuare a verbului la modul 

imperativ. 

Antena 

3 

12.III, 

11.01 

Știri,  

titraj 

„prevazută pentru evacuari”  

 

prevăzută pentru evacuări Grafie: Lipsa unor semne 

diacritice. 

Antena 

3 

12.III, 

11.02 

Știri,  

titraj 

„expert în Securitate Nucleară” expert în securitate nucleară Grafie: În context nu era vorba 

de o instituţie, ci de un 

domeniu de lucru; prin urmare, 

scrierea cu iniţială majusculă 

nu se justifică. 

Antena 

3 

12.III, 

11.03 

Știri,  

prezentator 

„din punct de vedere al 

specialistului” 

din punctul de vedere al 

specialistului 

Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 

de articolul definit. 

Antena 

3 

12.III, 

11.39 

Știri,  

prezentator 

„acel reactor care nu puteau 

să-l mai răcească” 

acel reactor pe care nu puteau 

să-l mai răcească 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

12.III, 

19.41 

Săptămâna 

financiară, 

titraj 

„Cele mai vândute 

ansamblurilor de locuinţe” 

Cele mai vândute ansambluri 

de locuinţe 

Grafie: Greşeală de redactare. 

Antena 

3 

12.III, 

19.45 

Săptămâna 

financiară, 

prezentator 

„în cadrul unei ceremonii 

prilejuită de...” 

în cadrul unei ceremonii 

prilejuite de... 

Sintaxă: Dezacord în caz între 

adjectivul participial şi 

substantiv. 

Antena 

3 

12.III, 

23.12 

Știri,  

titraj 

„elevă liceu” elevă de liceu Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 



Antena 

3 

13.III, 

8.56, 

9.06 

Știri,  

titraj 

prorpietară” 

„sisnistraţi” 

proprietară 

sinistraţi 

Grafie: Greşeli de redactare. 

Antena 

3 

13.III, 

9.29 

Știri,  

reporter 

„în 2009, ultimul an în care 

sunt disponibile statistice” 

în 2009, ultimul an pentru care 

sunt disponibile statistici 

Semantică: Utilizarea 

neadecvată a prepoziţiei. 

Morfologie: Pluralul 

substantivului statistică este cu 

desinenţa -i (statistici).  

Se poate ca în context să fie 

vorba de elipsa unui nominal 

([date] statistice). 

Antena 

3 

13.III, 

10.10 

News 

Magazine, 

titraj 

„expert Securitate Nucleară” expert în securitate nucleară Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 

Grafie: Domeniul trebuia scris 

cu literă mică, nefiind vorba de 

o instituţie.  

Antena 

3 

13.III, 

10.12 

News 

Magazine, 

prezentator 

„Noi ne întrebăm, ca şi presă...” Noi, presa, ne întrebăm... / 

Noi ne întrebăm, în calitate de 

jurnalişti... 

Sintaxă: Şi parazitar. 

Antena 

3 

13.III, 

11.05 

Știri,  

reporter 

„cincizeci şi doi de mii de 

euro” 

cincizeci şi două de mii de 

euro 

Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

14.III, 

16.43 

Esenţial, 

voce 

„deunăzi” deunăzi Pronunţare: Accentuare greşită. 

Antena 

3 

15.III, 

19.36 

La ordinea 

zilei, 

jurnalist 

„măcar jumătate din respectul 

care-l au pentru...” 

măcar jumătate din respectul 

pe care-l au pentru... 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

16.III, 

8.41 

Știri,  

reporter 

„vroiau neapărat să plece” voiau neapărat să plece Morfologie: Formă hibridă de 

imperfect (forma corectă, de la 

verbul a voi, fiind influenţată 

de formele verbului a vrea). 

Antena 16.III, Știri,  „şi au mers către busuri sau şi au mers către autobuze sau Lexic: În mod nejustificat, a 



3 8.43 reporter către alte mijloace de transport” către alte mijloace de transport fost folosit un cuvânt 

englezesc, în locul 

substantivului românesc. 

Antena 

3 

16.III, 

11.11 

Știri,  

jurnalist 

„din punct de vedere al 

comportamentului” 

din punctul de vedere al 

comportamentului 

Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 

de articolul definit. 

Antena 

3 

16.III, 

12.46 

Breaking 

News, 

moderatoare 

„le fură banii de pe ştatul de 

plată” 

le fură banii de pe statul de 

plată 

Pronunţare: Forma corectă este 

stat (de plată). 

Antena 

3 

16.III, 

14.56 

Breaking 

News, 

invitat 

permanent 

„s-ar putea să aibe vreo noimă” s-ar putea să aibă vreo noimă Morfologie: Forma corectă de 

conjunctiv este să aibă. 

Antena 

3 

16.III, 

16.11 

Breaking 

News, 

titraj 

„Boc, cade sau nu cade” Boc – cade sau nu cade Grafie: Titlul putea fi 

interpretat ca o propoziţie cu 

virgulă între subiect şi predicat. 

În acelaşi timp, substantivul 

Boc putea fi interpretat şi ca un 

termen topicalizat, despărţit în 

mod corect de restul enunţului 

prin virgulă.  

Textul a rămas aşa mult timp 

pe ecran, apoi a fost schimbat 

în Boc: cade sau nu cade. 

Antena 

3 

17.III, 

8.49 

Ştiri, titraj „elicoper”  

 

elicopter Grafie: Lipsa unei litere. 

Antena 

3 

17.III, 

9.01 

Știri,  

prezentator 

„voturi... în final au fost două 

sute doisprezece” 

voturi... în final au fost două 

sute douăsprezece 

Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 18.III, Știri,  „fica preşedintelui” fiica preşedintelui Grafie: Substantivul se scrie cu 



3 0.22 titraj doi i. 

Antena 

3 

19.III, 

9.07 

Știri, 

reporter 

„câţi au reuşit să se 

îmbarcheze” 

câţi au reuşit să se îmbarce Morfologie: Verbul a se 

îmbarca nu are sufixul -ez la 

indicativ prezent. 

Antena 

3 

19.III, 

9.07 

Știri, 

reporter 

„doisprezece mii de euro” douăsprezece mii de euro Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

19.III, 

9.23 

Știri,  

prezentatoare 

„de [ecsemplu]” de [egzemplu] Pronunţare: Substantivul 

exemplu se pronunţă cu gz, nu 

cu cs. 

Antena 

3 

19.III, 

16.47 

Breaking 

News, 

moderator 

„cu reprezentanţii Statelor 

Unite, a Franţei şi a Canadei” 

cu reprezentanţii Statelor 

Unite, ai Franţei şi ai Canadei 

Sintaxă: Dezacordul 

pronumelui semiindependent 

al, utilizat cu forma invariabilă 

a. 

Antena 

3 

21.III, 

8.15 

Știri, 

prezentatoare 

„douăzeci şi unu de mii de 

nopţi” 

douăzeci şi una de mii de nopţi Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

24.III, 

8.02 

Știri,  

reporter 

„seif” seif Pronunţare: Substantivul seif se 

pronunţă într-o singură silabă, 

cu accent pe e (ca în limba 

engleză, v. safe). 

Antena 

3 

24.III, 

19.15 

La ordinea 

zilei, 

titraj 

„membru Forumul 

Internaţional al Romilor” 

membru al Forumului 

Internaţional al Romilor 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 

Antena 

3 

25.III, 

21.03 

text scris pe 

ecran 

alrmă falsă”  

 

alarmă falsă Grafie: Lipsa unei litere. 

Antena 

3 

25.III, 

21.05 

Subiectiv, 

moderator 

„asta din punct de vedere al 

faptului că e şef” 

asta din punctul de vedere al 

faptului că e şef 

Sintaxă: Când locuţiunea 

prepoziţională din punct(ul) de 

vedere este urmată de un 

nominal în genitiv, substantivul 

punct din trebuie să fie însoţit 

de articolul definit. 

Antena 26.III, News „Deşi este destul de Deşi este destul de devreme, Semantică, sintaxă: 



3 10.09 Magazine, 

reporter 

dimineaţă, am văzut destui 

bucureşteni care...”  

am văzut destui bucureşteni 

care... 

Substantivele nu au grade de 

intensitate, deci nu pot fi 

precedate de marcatori ai 

intensităţii, de tipul destul de. 

Antena 

3 

26.III, 

10.17 

News 

Magazine, 

moderator 

„la cozile care le făceam” la cozile la care stăteam Lexic: Nu se spune a face o 

coadă, ci a sta la coadă. 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

26.III, 

15.00 

Ştiri, 

reporter 

„cum n-a mai fost de 

doisprezece luni” 

cum n-a mai fost de 

douăsprezece luni 

Sintaxă: Dezacord în gen între 

adjectivul numeral şi 

substantiv. 

Antena 

3 

29.III, 

0.17 

Ştiri, 

titraj 

„străintătate” 

 

străinătate Grafie: Greşeală de redactare. 

Antena 

3 

29.III, 

10.01 

Previziunile 

zilei, 

moderatoare 

„...şi ne dă mai multe amănunte 

legat de decizia magistraţilor”  

...şi ne dă mai multe amănunte 

legate de decizia magistraţilor 

Sintaxă: Dezacord în număr. 

Antena 

3 

30.III, 

19.25 

La ordinea 

zilei, 

jurnalist 

„bolnavi internaţi la reanimare 

care mâine, mâine, ţine minte, 

trebuie să vină să-i ia din 

salonul de reanimare”  

bolnavi internaţi la reanimare 

pe care mâine, mâine, ţine 

minte, trebuie să vină să-i ia 

din salonul de reanimare 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

30.III, 

19.26 

La ordinea 

zilei, 

jurnalist 

„asta-i o chestiune care (...) nu 

ştiu cine-o poate suporta” 

asta-i o chestiune pe care (...) 

nu ştiu cine-o poate suporta 

Sintaxă: Pronumele relativ-

interogativ care cu rol de 

complement direct trebuie să 

fie precedat de prepoziţia pe. 

Antena 

3 

30.III, 

19.36 

La ordinea 

zilei, 

moderatoare 

„puneţi-l pe domnul ăsta...” puneţi-l pe domnul ăsta... Pronunţare: Greşeală de 

accentuare a verbului la modul 

imperativ. 

Antena 

3 

31.III, 

0.14 

Știri, 

titraj 

„Avocaţii spun că toate 

lucrurile care i-au dispărut lui 

Pepe, îi aparţineau” 

Avocaţii spun că toate lucrurile 

care i-au dispărut lui Pepe îi 

aparţineau 

Grafie: Virgulă între subiect şi 

predicat. 

Antena 31.III, Previziunile „de asemeni” de asemenea Lexic: Forma de asemeni este 



3 10.07 zilei, 

reporter 

populară, neliterară. 

Antena 

3 

31.III, 

20.54 

Ştirea zilei, 

moderatoare 

„dacă PDL are propiile 

sondaje”  

dacă PDL are propriile 

sondaje 

Pronunţare: Absenţa sunetului 

r. 

Antena 

3 

31.III, 

21.01 

Subiectiv, 

moderator 

„A venit să certe televiziunile 

cum televiziunile ar fi promis 

că ieşim din recesiune” 

A venit să certe televiziunile 

pentru că televiziunile ar fi 

promis că ieşim din recesiune 

Sintaxă: Utilizarea unui 

conector greşit pentru a 

introduce propoziţia 

subordonată.   

Antena 

3 

31.III, 

21.10 

 

Subiectiv, 

jurnalist 

„ne uităm şi noi pe calendar şi 

constatăm aceste coincidenţe 

care, din păcate, nu cred că pe 

cineva din ţara asta îl face să 

trăiască mai bine...” 

ne uităm şi noi pe calendar şi 

constatăm aceste coincidenţe 

care, din păcate, nu cred că pe 

cineva din ţara asta îl fac să 

trăiască mai bine... 

Sintaxă: Dezacord între subiect 

şi predicat. 

 

Recomandare: 

 

● „este nevoie ca el să rămână în continuare internat” (Antena 3, 7.III, 8.22, Știri) – corect: este nevoie ca el să rămână internat 

(exprimare pleonastică) 

 


