Antena 3
(1-30 noiembrie 2016)
Post

Data,
ora
2.XI,
10.26
2.XI,
17.25
2.XI,
17.50

Emisiune,
autorul greşelii
Previziuni,
corespondent
100 de minute
banda de jos
La ordinea zilei,
prezentatoare
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3.XI,
15.12

Esențial,
invitat permanent
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5.XI,
15.14
6.XI,
22.15
6.XI,
22.34
7.XI,
18.15
7.XI,
21.01
9.XI,
9.05

Esențial,
banda de jos
Sinteza zilei,
banda de jos
Sinteza zilei,
invitat permanent
La ordinea zilei,
banda de jos
Sinteza zilei,
titlu
Previziuni,
moderator

9.XI,
9.20
9.XI,
10.12
9.XI,

Previziuni, banda
de jos
Previziuni, banda
de jos
Previziuni, titlu

Antena 3
Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3
Antena 3

*

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

executare [ecsecutare]

[egzecutare]

imagini incredibile cel mai bine plătit
angajat din România
doi dintre cei mai importanți lideri ai
două dintre cele mai mari organizații
sindicale
Suedia e o țară foarte frumoasă, eu îi
respect foarte mult

imagini incredibile cu cel mai
bine plătit angajat din România
doi dintre cei mai importanți lideri
a două dintre cele mai mari
organizații sindicale
Suedia e o țară foarte frumoasă,
eu îi respect foarte mult pe
locuitori
megaacțiune

Pronunțare: x intervocalic se rostește în
acest caz gz.
Redactare: absența unui cuvânt din
enunț.
Sintaxă: marcatorul posesiv este
invariabil înaintea numeralelor.

mega acțiune
două tinere are veneau direct spre el
*

i-a tras-o cu asta domnu Cioloș lu
domnu Johannis
dosarul ”Referendumul

două tinere care veneau direct
spre el
–
dosarul „Referendumul”

abuzați non stop

abuzați non-stop

[...] care a acoperit din Statele Unite
acest moment extrem de important

spectacolului de operă Bărbierul din
Sevilla de Gioachino Rossini
la locul incendului

[...] care a făcut reportaje în
Statele Unite în legătură cu acest
moment extrem de important
/
[...] care a transmis în direct din
Statele Unite în legătură cu acest
moment extrem de important
spectacolului de operă „Bărbierul
din Sevilla” de Gioachino Rossini
la locul incendiului

al S.U.A

al S.U.A.

Sintaxă: enunț incoerent, prin dezacord.
Grafie: elementul de compunere nu este
detașat prin spațiu alb sau cratimă.
Redactare: neglijență de tehnoredactare.
Stilistică: exprimare inadecvată într-o
emisiune de televiziune.
Redactare: absența ghilimelelor
românești, absența ghilimelelor finale.
Grafie: norma prevede scrierea cu
cratimă.
Semantică: verbului a acoperi i-a fost
atribuit un sens pe care nu îl are în
română, după modelul verbului
englezesc to cover (calc semantic).

Grafie: titlul operei trebuie scris cu
litere cursive sau între ghilimele.
Redactare: absența unei litere.
Grafie: absența punctului final de la

10.13
11.XI,
9.01

Previziuni,
moderator

Localitatea în care s-a produs acest
accident este pe traseul extrem de
frecventat dintre Ploiești și București

11.XI,
9.04
11.XI,
9.06
11.XI,
9.07
11.XI,
9.07
11.XI,
9.16

Previziuni,
moderator
Previziuni, banda
de jos
Previziuni,
subtitlu
Previziuni, banda
de jos
Meteo,
prezentatoare

a unuia dintre autovehicole

Localitatea în care s-a produs
acest accident este pe traseul
extrem de frecventat dintre
București și Sinaia
a unuia dintre autovehicule

teatrului de revistă „Constantin
Tanase”
s-a trasnformat

teatrului de revistă „Constantin
Tănase”
s-a transformat

va aduce în funcții cheie magnați

va aduce în funcții-cheie magnați

maxima de astăzi, undeva 12 grade
Celsius

maxima de astăzi, aproximativ
12 grade Celsius

11.XI,
12.01
11.XI,
12.03

Obiectiv,
reporteră
Obiectiv,
prezentatoare

a fost calmat de către un jandarm care
efectiv a sărit peste el
s-au luptat cu flăcările, astfel că
incendiul să nu se extindă

a fost calmat de către un jandarm
care a sărit peste el
s-au luptat cu flăcările, astfel ca
incendiul să nu se extindă

Redactare: inversarea unor litere, din
neglijență.
Ortografie: substantivele compuse cu
cheie se scriu cu cratimă.
Semantică: adverbul undeva se folosește
în genere pentru aproximări locale; ar fi
trebuit să fie urmat de prepoziția la.
Semantică: utilizare superfluă a
adverbului efectiv.
Sintaxă: conectorul corect este ca.. să...,
introducând o circumstanțială de scop.

13.XI,
13.14
15.XI,
9.27

Obiectiv, text
afișat pe ecran
Previziuni, banda
de jos

la Primaria din Districtul 11

la Primăria din Districtul 11

Grafie: absența semnului diacritic.
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15.XI,
13.42

Obiectiv,
corespondent

Mii de europeni deveniți membri ai
rețelei teroriste și ar putea reveni în
UE
avocatul doamnei Pătru este unul
interesant

Mii de europeni deveniți membri
ai rețelei teroriste ar putea reveni
în UE
avocatul doamnei Pătru este o
persoană interesantă

Antena 3

15.XI,
14.02
15.XI,
14.03
16.XI,
8.10
16.XI,
8.26
17.XI,

Obiectiv,
titlu
Obiectiv,
banda de jos
Știrile dimineții,
banda de jos
Știrile dimineții,
banda de jos
Știrile dimineții,

incendiul a fost lichidat

incendiul a fost stins

brașament la gaz

branșament la gaz

președinta AEP Ana Maria Pătru a
fost reținută
un bărbat de 48 a murit

președinta AEP, Ana Maria Pătru,
a fost reținută
un bărbat de 48 de ani a murit

Semantică: discontinuitate semantică,
din cauza suprapunerii a două tipuri de
structuri.
Sintaxă, semantică: construcție
supărătoare a enunțului; adjectivul
interesant nu este potrivit cu
substantivul.
Semnatică: utilizare inadecvată a
verbului a lichida.
Redactare: probabil neglijență de
tehnoredactare.
Punctuație: apoziția se izolează prin
virgule.
Redactare: neglijență de tehnoredactare.

scandalul din sănătate pe

scandalul din sănătate privind

Sintaxă: extinderea abuzivă a uzului
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Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

*

*

abreviere.
Este vorba despre localitatea Nistorești,
care nu se află între Ploiești și
București.
Lexic: a fost folosită o formă incorectă
a substantivului
Grafie: absența unui semn diacritic.

8.20

voce

dezinfectanți

17.XI,
8.24
17.XI,
8.38

Știrile dimineții,
pe ecran
Știrile dimineții,
banda de jos

Târgu Jiu
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17.XI,
9.25

Previziuni,
prezentator

au fost tot felul de schimbări în
compoziția guvernului
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17.XI,
9.27
17.XI,
11.12
21.XI,
8.33
21.XI,
12.26
21.XI,
19.32
22.XI,
12.25

Previziuni,
voce
Previziuni,
corespondent
Știrile dimineții,
voce
Obiectiv,
titlu
Sinteza zilei,
titlu
Obiectiv,
titlu
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25.XI,
8.19

Antena 3

Antena 3

Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3

și în aceste zone cu totul izolat vor fi
condiții pentru formarea de polei

*

*

acceptând prea multe
condiționalități
dacă măsurile de securitate nu sunt
unele corespunzătoare
Fillon [Filon]

dezinfectanții/referitor la
dezinfectanți
Târgu-Jiu
și în aceste zone, cu totul izolat,
vor fi condiții pentru formarea de
polei
au fost tot felul de schimbări în
structura/componența
guvernului
acceptând prea multe condiții
dacă măsurile de securitate nu
sunt corespunzătoare
[Fiion]

Cine țipă “Fraudă electorală” înainte
de alegeri
ipoteză bombă
interviu eveniment
Salmonella și ecoli în farfuriile
românilor

Cine țipă „Fraudă electorală”
înainte de alegeri
ipoteză-bombă
interviu-eveniment
Salmonella și e. coli în farfuriile
românilor

Știrile dimineții,
subtitlu

se vor pregăti astăzi pentru Parada de
1 Decembrie

se vor pregăti astăzi pentru parada
de 1 Decembrie

25.XI,
8.23

Știrile dimineții,
text afișat pe
ecran

Prim- Ministru

Prim-ministru

25.XI,
8.25
25.XI,
9.10

Știrile dimineții,
banda de jos
Previziuni,
reporteră

o profesoară de la Facultatea de
Facultatea de Farmacie
în jurul orei doisprezece

o profesoară de la Facultatea de
Farmacie
în jurul orei douăsprezece

25.XI,
9.11

Previziuni,
reporteră

vorbim de un deficit de 22 la sută
decât ar trebui

vorbim de un deficit de 22 la sută
față de cât ar trebui

*
*

prepoziției pe.
Grafie: numele localității se scrie cu
cratimă.
Punctuație: este preferabilă aici izolarea
prin virgule a cirumstanțialului de mod.
Semantică: utilizare inadecvată a
termenului compoziție.
Lexic: împrumut inutil în acest context.
Stilistică: încărcarea inutilă a enunțului.
Pronunțare: rostire incorectă a numelui
francez.
Grafie: se recomandă utilizarea
ghilimelelor româneşti.
Grafie: compusele de acest tip se scriu
cu cratimă.
Ortografie: forma corectă prescurtată
este e. coli, unde e. reprezintă
abrevierea cuvântului escherichia.
Grafie: nu se justifică scrierea cu inițială
majusculă a substantivului comun
paradă.
Ortografie:
– al doilea substantiv din componența
cuvântului compus prim-ministru se
scrie cu inițială minusculă;
– un blanc în plus.
Redactare: repetarea unor cuvinte,
neglijență.
Sintaxă: forma corectă pentru
exprimarea orei este cea de feminin (de
ex. ora două).
Sintaxă: utilizare incorectă a adverbului
comparativ decât.

25.XI,
9.30
25.XI,
13.23
30.XI,
23.04
30.XI,
23.13

Previziuni, banda
de jos
Obiectiv,
banda de jos
Sinteza zilei,
moderator
Sinteza zilei,
reporteră

[...] și și-a lăsat copilul orfa

/ vorbim de un deficit de 22 la
sută din necesar
[...] și și-a lăsat copilul orfan

președinte Asociația de Părinți

președintele Asociației de Părinți

Noi vom face poate cea mai
spectaculoasă zi națională.
nu înlătură caracterul de repetabilitate

Noi vom organiza poate cea mai
spectaculoasă zi națională.
nu înlătură caracterul de
repetabilitate
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30.XI,
23.17

Sinteza zilei,
moderator

și au desfăcut acest subiect pe toate
fețele

și au dezbătut acest subiect pe
toate fețele

Antena 3

30.XI,
23.18

Sinteza zilei,
banda de jos

Adresă poștală redacție: [...]

Adresa poștală a redacției: [...]
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30.XI,
23.19

Sinteza zilei,
titlu

Dezvăluiri explozive:decizii

Dezvăluiri explozive: decizii

Redactare: absența blancului.
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30.XI,
23.28

Sinteza zilei,
pe ecran

De Ce?

De ce?

Grafie: nu se justifică scrierea cu inițială
majusculă.

Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

Redactare: absența unei litere,
neglijență.
Sintaxă: nemarcarea relațiilor sintactice
dintre cuvinte.
Semantică: utilizare inadecvată a
verbului a face.
Ortoepie: accentuare greșită a
cuvântului.
Semantică: utilizare inadecvată a
verbului a desface, cu sensul altui verb
asemănător formal.
Sintaxă: nemarcarea relațiilor sintactice
dintre cuvinte.

