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Antena 3 

(octombrie 2012) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 3 1.X, 

22.40   

Sinteza zilei, 

burtieră 

„răspunsurile primului 

ministru” 

răspunsurile prim-

ministrului 

Grafie: Absenţa cratimei. 

Morfologie: Conform DOOM 2005, 

primul component rămâne invariabil: 

prim-ministrul, prim-ministrului. 

Antena 3 3.X, 

10.51 

Previziunile 

zilei, 

prezentator 

„trebuie să aibe un consens” 

 

trebuie să aibă un consens Morfologie: Forma corectă de 

conjunctiv prezent a verbului a avea 

este să aibă.  

Antena 3 3.X, 

11.04 

Se întâmplă 

în România, 

reporter 

„pentru a reuşi să facă faţă 

perioadei rece” 

 

pentru a reuşi să facă faţă 

perioadei reci 

Sintaxă: Adjectivul trebuie să se acorde 

cu substantivul şi în caz, nu doar în gen 

şi număr. 

Antena 3 3.X, 

11.22 

Se întâmplă 

în România, 

reporter 

„va candida în colegiul în care 

vroia Neamţu să o facă” 

 

voia Morfologie: Forma de imperfect vroia 

este o construcţie hibridă de la verbele a 

vrea şi a voi. Forma corectă de 

imperfect de la verbul a voi (folosită în 

mod curent)  este voia.  

Antena 3 3.X, 

11.53 

Se întâmplă 

în România, 

reporter 

„într-o proporţie de maxim 

10%” 

 

într-o proporţie de 

maximum 10% 

Morfologie: Forma corectă a cuvântului 

este maximum atunci când apare ca 

adverb (maximum 10 oameni, sonor la 

maximum) şi maxim, maximă, atunci 

când este folosit adjectival (viteza 

maximă).   

Antena 3 6.X, 

11.05 

News 

magazine, 

reporter 

„de ce părinţii nu au alertat 

dispariţia copilului” 

 

de ce părinţii nu au alertat 

poliţia cu privire la 

dispariţia copilului 

Sintaxă, semantică: Verbul a alerta este 

tranzitiv, dar se construieşte cu un 

obiect direct [+uman] sau [+instituţie]: a 

alerta pe cineva cu privire la/ în 

legătură cu ceva.  

Antena 3 6.X, News „ca şi concluzie” ca o concluzie Sintaxă: Și parazitar, introdus pentru a 
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11.34   magazine, 

prezentatoare 

 trăgând o concluzie 

 

evita cacofonia.  

Antena 3 7.X, 

08.48 

Știri, Sport, 

voce 

„fără vedetele ….., care sunt 

accidentaţi” 

fără vedetele ….., care sunt 

accidentate 

Sintaxă: Dezacord. 

Antena 3 8.X, 

16.39 

Esenţial, 

grafică pe 

ecran 

„deplasări Mircea Cărtărescu”  

 

 

deplasări ale lui Mircea 

Cărtărescu 

deplasări făcute de Mircea 

Cărtărescu 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Antena 3 9.X, 

18.52   

La ordinea 

zilei, 

prezentator 

„se poate repara în maxim 48 

de ore” 

 

se poate repara în 

maximum 48 de ore 

Morfologie: Forma corectă a cuvântului 

este maximum atunci când apare ca 

adverb (maximum 10 oameni, sonor la 

maximum) şi maxim, maximă, atunci 

când este folosit adjectival (viteza 

maximă).   

Antena 3 10.X, 

11.45, 

11.46 

Previziunile 

zilei, reporter 

„[reecsaminarea] legii” 

„de [ecsemplu]” 

„[ecsamen]” 

 

[reegzaminarea] legii 

de [egzemplu] 

[egzamen] 

Pronunţare: Conform DOOM 2005, 

pronunţia corectă a cuvintelor semnalate 

este cu gz. 

Antena 3 13.X, 

18.19 

Știri, burtieră „Tatăl fetiţei care a fost 

aruncată din taxi a fost 

externată de la spitalul Marie 

Curie” 

- Semantică: Greşeala de tehnoredactare 

cauzată probabil de schimbarea 

incompletă a textului stabilit iniţial face 

ca mesajul să nu mai aibă sens. 

Antena 3 13X, 

18.22   

Știri, burtieră „patron cimitir” patronul unui cimitir Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Antena 3 16.X, 

18.04  

100 de 

minute, 

burtieră 

„pagubă de 19 mld euro” 

 
19 miliarde de euro Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Absenţa prepoziţiei de pentru 

exprimarea sumei.  

Antena 3 16.X, 

18.54 

La ordinea 

zilei, burtieră 

„preş. sind. industria 

alimentară” 

 

preşedintele sindicatelor din 

industria alimentară 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Grafie: Prescurtări de circumstanţă. 

Antena 3 18.X, 

08.42 

Știri, grafică 

pe ecran 

„redactor şef  "Jurnalul 

naţional"” 

 

redactor-şef  la "Jurnalul 

naţional"” 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Grafie: Conform DOOM 2005, 

sustantivele compuse cu şef se scriu cu 
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cratimă. 

Punctuaţie: Ghilimele neromâneşti. 

Antena 3 21.X, 

14.46 

Știri, burtieră „echipa tenis de masă” 

 

echipa de tenis de masă Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

 

Antena 3 21.X, 

15.16 

Ediţia de 

weekend, 

burtieră 

„O FEMIEIE FACE 

CARIERĂ” 

 

O FEMEIE FACE 

CARIERĂ 

Grafie: Neglijenţă de tehnoredactare. 

Antena 3 21.X, 

15.28 

Ediţia de 

weekend, 

grafică pe 

ecran 

„părere favorabila” 

 

părere favorabilă Grafie: Absenţa parţială a diacriticelor. 

Antena 3 21.X, 

15.28 

Ediţia de 

weekend, 

grafică pe 

ecran 

„topul favorabilităţii” 

 

topul opiniilor favorabile Lexic: Substantivul favorabilitate este o 

construcţie forţată, neînregistrată în 

dicţionare. 

Antena 3 21.X, 

15.38 

Ediţia de 

weekend, 

subtitrare 

„neo-nazist” 

 
neonazist Grafie: Grafie: Prefixele şi prefixoidele 

se ataşează fără cratimă.   

Antena 3 22.X, 

8.14 

Știrile 

dimineţii, 

burtieră 

„weekend-ul” 

 
weekendul Grafie: În cazul neologismelor terminate 

într-o literă care există în limba română 

la final de cuvânt, articolul hotărât şi 

desinenţele de plural se ataşează fără 

cratimă. 

Antena 3 24.X, 

10.28 

Previziunile 

zilei, 

prezentator 

„ca şi specialist financiar” 

 

ca specialist financiar 

în calitate de specialist 

financiar 

Sintaxă: Și parazitar. 

Antena 3 24.X, 

12.31 

Știri, reporter „Acesta a refuzat să-i dea 

hainele Elodiei pentru ca să-i 

facă parastas de pomenire. 

Pentru ca să-i facă cele 

creştineşti, mama Elodiei a 

trebuit să-i cumpere toate 

lucrurile.” 

Acesta a refuzat să-i dea 

hainele Elodiei ca să-i facă 

parastas de pomenire. Ca 

să-i facă cele creştineşti, 

mama Elodiei a trebuit să-i 

cumpere toate lucrurile.  

Sintaxă: Folosirea lui ca să este 

suficientă atunci când propoziţia 

subordonată are sens de scop. Pentru ca 

să este o structură incorectă, redundantă.  



 

4 

 

Antena 3 24.X, 

12.42 

Știri, 

prezentatoare 

„O am însă alături de mine pe 

colega mea Cătălina 

Porumbel, şef secţie 

Economic.” 

şeful secţiei Economic Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice 

în discursul oral, din cauza popularităţii 

acestor formulări în scris.  

Antena 3 25.X, 

8.25 

Știri, burtieră „purtător de cuvânt Poliţia 

Capitalei” 

 

purtător de cuvânt la Poliţia 

Capitalei/ al Poliţiei 

Capitalei 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Antena 3 25.X, 

8.27 

Știri, 

prezentatoare 

„au început manifestările 

prilejuite zilei Armatei” 

 

au început manifestările 

prilejuite de ziua Armatei/ 

dedicate zilei Armatei 

Sintaxă: Verbul a prilejui şi adjectivul 

participial prilejuit nu au regim de dativ.  

Antena 3 25.X, 

8.29 

Știri, burtieră „spitalul a ramas fără gaz” 

 

spitalul a rămas fără gaz Grafie: Absenţa diacriticelor. 

Antena 3 29.X, 

14.16 

Știri, burtieră „prim-procuror Parchetul 

Braşov” 

 

prim-procuror la Parchetul 

din Braşov 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice.  

Antena 3 29.X, 

14.32 

Știri, burtieră „purt. cuv. Poliţia Capitalei” 

 

purtător de cuvânt, Poliţia 

Capitalei 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor sintactice. 

Antena 3 30.X, 

14.11   

Știri, reporter „doisprezece state” 

 

douăsprezece state Sintaxă: Dezacord al numeralului.  

Antena 3 30.X, 

14.21 

Știri, reporter „trupul neînsufleţit a unei 

femei” 

 

trupul neînsufleţit al unei 

femei 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

Antena 3 31.X,  

12.35 

Știri, burtieră „Sima: M-au ameninţat,am 

plecat” 

 

Sima: M-au ameninţat, am 

plecat 

Punctuaţie: Virgula se ataşează 

cuvântului anterior, dar se separă prin 

blanc de cuvântul următor. 

 

 

RECOMANDĂRI: 

 

Extinderea prepoziţiei pe: 

● „Dezbaterea moţiunii simple pe educaţie” (Antena 3, 2.X.2012, 10.47, Previziunile zilei, reporter) – recomandat: dezbaterea 

moţiunii simple referitoare la educaţie. 
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● „moţiune pe educaţie” (Antena 3, 2.X.2012,12.43, Știri, burtieră) – recomandat: moţiune privind educaţia, moţiune referitoare la 

educaţie. 

● „cartea câştigătoare pe care ar putea să o joace România pe turism şi dezvoltare regională” (Antena 3, 6.X.2012, 13.00, Income 

magazine, prezentator) – recomandat: cartea câştigătoare pe care ar putea să o joace România în domeniul turismului şi al 

dezvoltării regionale. 

● „negocierile pe distribuirea candidaturilor” (Antena 3, 8.X.2012, 16.50, Esenţial, voce) – recomandat: negocierile pe tema 

distribuirii candidaturilor. 

● „înfiinţarea comisiei de anchetă pe referendum” (Antena 3, 8.X.2012, 16.54, Esenţial, prezentatoare) – recomandat: înfiinţarea 

comisiei de anchetă a referendumului. 

● „ancheta DNA pe referendum” (Antena 3, 8.X, 18.26, 100 de minute, burtieră) – recomandat: ancheta DNA în legătură cu 

referendumul. 

 

 

● „să-i adresaţi întrebări primului-ministru” (Antena 3, 1.X.2012, 21.54, Sinteza zilei, prezentator), „răspunsurile primului 

ministru” (Antena 3, 1.X.2012, 22.40, Sinteza zilei, burtieră), „cere primului-ministru” (Antena 3, 9.X.2012, 18.52, La ordinea zilei, 

prezentator), „semnătura primului-ministru” (Antena 3, 10.X.2012, 10.34, Previziunile zilei, voce), „postul de control al primului-

ministru” (Antena 3, 18.X.2012, 08.42, Știri, reporter) – Conform DOOM 2005, în substantivul compus prim-ministru primeşte 

articolul hotărât şi mărcile cazuale şi de plural la final, primul component rămânând invariabil: prim-ministrul, prim-ministrului. 

 

● „toamna îşi intră în drepturi” (Antena 3, 8.X.2012, 8.24, Știri, prezentatoare) – clişeu. 

● „în jur de ora unsprezece şi jumătate, doisprezece” (Antena 3, 10.X.2012, 11.24, Esenţial, reporter) – recomandat: douăsprezece. 

● „minte la aceeaşi manieră” (Antena 3, 21.X.2012, 22.08, Sinteza zilei, prezentator) – recomandat: . 

● Am remarcat folosirea constantă a ghilimelelor neromâneşti de forma: " " – recomandat: „ ”.  

 

 

 


