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Post
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

Data,
Ora
5.VIII.
16.31

Emisiune,
autorul greşelii
100 de minute
reporter

*

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

*

…douăzeci și una de accidente
rutiere soldate cu…

…douăzeci și unu de accidente
rutiere soldate cu…

Sintaxă: dezacordul dintre numeral și
substantiv.

5.VIII.
17.00
5.VIII.
17.05
5.VIII.
17:28

100 de minute
banda neagră
100 de minute
banda neagră
100 de minute
Invitat permanent
(dl Abraham)
Numai de bine
prezentatoare

…unul din cinci parlamentari…

…unu din cinci parlamentari…

Adresă poștală redacție

Adresa poștală a redacției

Morfologie: în acest context, unu nu
este pronume nehotărât, ci numeral.
Redactare/Exprimare telegrafică

Prima măsură care trebuie s-o
ia…

Prima măsură pe care trebuie so ia…

Mi-am dat seama că fusta nu
am cu ce s-o asortez.

Mi-am dat seama că nu am cu
ce să asortez fusta.

Ediția de weekend
banda albastră
Ediția de weekend
banda albastră

Seplecan le dorește tinerilor
soarta de la Colectiv

Seplecan le dorește tinerilor
soarta celor din Colectiv

Fast-food-ul…

Fast-foodul…

*
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7.VIII.
10.21

Antena 3

7.VIII.
11.13

Antena 3

7.VIII.
11.24

Antena 3

7.VIII.
12.21

Știri
voce

Mai mulți copaci au fost doborâți
la pământ.

Mai mulți copaci au fost
doborâți.
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7.VIII.
12.30
9.VIII.
12.00

Știri
banda albastră
Obiectiv
prezentatoare

Asociația "Robi"

Asociația „Robi”

Acolo unde va trebui să ajungă
undeva în jurul orei 17...

Acolo unde va trebui să ajungă
(cândva) în jurul orei 17...

9.VIII.

Obiectiv

Rămânem în continuare pe

Rămânem pe aeroport... / Vom

Antena 3
Antena 3

Sintaxă: pronumele relativ care cu
funcţia sintactică de obiect direct
trebuie să fie precedat de prepoziţia pe.
Sintaxă/Topică: neglijență în exprimare;
se recomandă reformularea mai clară a
frazei prin schimbarea topicii.
Redactare: se recomandă reformularea
propoziției pentru a evita ambiguitatea.
Ortografie/Morfologie: când ultima
literă a anglicismului se pronunță ca în
limba română (fast-food), se recomandă
articularea fără cratimă.
Semantică: pleonasm; verbul a doborî
înseamnă „a da jos, a culca, a răsturna,
a dărâma (la pământ)” (DEX)
Punctuație: este recomandabilă
utilizarea ghilimelelor de tip românesc.
Semantică: aproximație exprimată prin
adverbul „undeva”, care indică un
factor local, nu unul temporal.
Semantică: pleonasm; a rămâne
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12.01

prezentatoare

aeroport...

fi în continuare pe aeroport...
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9.VIII.
12.02;
12.03

Obiectiv
prezentatoare

- Cortegiul cu trupul neînsuflețit
va ajunge la Castelul Peleș
undeva în jurul orei 17...;
- Undeva joi vom afla care sunt
reprezentanții caselor regale.

- Cortegiul cu trupul neînsuflețit
va ajunge la Castelul Peleș
(cândva) în jurul orei 17...;
- Cândva joi vom afla care sunt
reprezentanții caselor regale.
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9.VIII.
12.05

Obiectiv
banda albastră

9.VIII.
12.07

Obiectiv
reporter

Olguța Vasilescu a fost trimisă
în judecată luna trecută pentru
luare de mită și spălare de bani.
(punct)
Olguța Vasilescu a publicat
interceptări ambientale între ea
și denunțător […].

Redactare: toate frazele care apar pe
banda din josul ecranului sunt scrise la
fel, fără punct.
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Olguța Vasilescu a fost trimisă în
judecată luna trecută pentru luare
de mită și spălare de bani [fără
punct la finalul frazei]
Olguța Vasilescu a publicat
interceptări ambientale între
denunțător […] și Olguța
Vasilescu.

Antena 3

9.VIII.
12.09
9.VIII.
12.10

Obiectiv
prezentatoare
Obiectiv
prezentatoare

...grupele unu și a doua de
muncă...
...pentru această perioadă, dar și
pentru a doua sesiune...

...prima și a doua grupă de
muncă...
...pentru această perioadă și
pentru a doua sesiune...

9.VIII.
12.20
9.VIII.
12.24

Obiectiv
banda albastră
Obiectiv
text pe ecran

Bucureșți – Ploiești

București – Ploiești

Morfologie: contextul cere utilizarea
numeralului ordinal.
Semantică și morfologie: conjuncția
adversativă e folosită greșit, dat fiind că
nu e vorba de un raport de opoziție, ci
de unul copulativ. Ideea frazei mai
poate fi exprimată și prin „atât... cât
și...”.
Redactare: neglijență în redactare

*

…își înmatriculează mașinile pe
alte persoane

și înmatriculează mașinile pe
numele altor persoane

9.VIII.

Obiectiv

*

...sticle cu vin „Beciul Domnesc”

...sticle cu vin „Beciul
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Antena 3
Antena 3

Antena 3

*

presupune „a sta într-un loc, a se
menține sub un anumit aspect”, ceea ce
include ideea de durată, de continuare.
Semantică: aproximație exprimată prin
adverbul „undeva”, care indică un
factor local, nu unul temporal.

Exprimare: repetiția numelui propriu în
contextul în care subiectul exprimat
prin nume propriu vorbește despre el
însuși; în acest caz, se folosește
pronumele personal.

Semantică: Probabil, pentru a scurta cât
mai mult informația scrisă pe ecran,
exprimarea a avut de suferit: o
înmatriculare se face „pe numele
cuiva”, nu „pe cineva”.
Semantică: a servi înseamnă „a pune, a
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13.08

prezentatoare

pe care să-l servească.

Domnesc” pe care să le bea / să
le consume.
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10.VIII.
19.31

La ordinea zilei
prezentatoare

Aș vrea să-i întreb pe domnii din
platou, pe fiecare în parte...

Aș vrea să-i întreb pe domnii
din platou, pe fiecare...

Antena 3

10.VIII.
20.02

Subiectiv
banda mare
galbenă

Românii își pot lua rămas bun de
la Regină timp de trei zile.

Românii își pot lua rămas-bun
de la Regină timp de trei zile.
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11.VIII.
11.06

Previziuni
banda albastră

Românii își iau rămas bun de la
Regina Ana

Românii își iau rămas-bun de
la Regina Ana
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11.VIII.
11.11

*

Aici va fi caniculă și disconfort
termic.

Aici vor fi / vom avea parte de
caniculă și disconfort termic.
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11.VIII.
11.15

Previziuni
Meteo
prezentatoare
Previziuni
banda albastră

Antena 3

12.VIII.
12.00

Obiectiv
banda albastră

*

Banca Națională va fi reclamată
la DNA de către mai multe
persoane care au credite în
franci elvețieni.
Fostul viceguvernator al BNR a
fost arestat în dosarul mitei de
un milion de euro primite de la
Vîntu.
Acel intermediar a precizat / ce
s-a întâmplat.
Urmează.... în perioada care
vine / viitoare...
...ce simból poartă aceste
momente.
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12.VIII.
12.02

Obiectiv
prezentatoare

Banca Națională va fi reclamată la
DNA de către mai multe persoane
care au credite în franci elvețieni
[fără punct la finalul frazei]
Fostul viceguvernator BNR a fost
arestat în dosarul mitei de un
milion de euro primită de la
Vîntu (fără punct)
Acel intermediar a precizat exact
ce s-a întâmplat.
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12.VIII.
12.04
12.VIII.
12.09

Obiectiv
prezentatoare
Obiectiv
prezentatoare

Urmează.... în perioada
următoare...
...ce símbol poartă aceste
momente.

Antena 3

aduce la masă mâncare, băutură etc.; a
prezenta cuiva o mâncare ca să ia din
ea, a trata pe cineva cu ceva; a da să
mănânce”. În acest context, verbul este
folosit greșit cu sensul de „a consuma/a
bea”.
Semantică: pleonasm; „fiecare” =
„indică ființele sau lucrurile luate în
parte dintr-un grup sau dintr-o
categorie”.
Ortografie: scrierea cu cratimă conform
DOOM-ului.
De precizat că a doua zi a apărut pe
ecran forma cu cratimă.
Ortografie: scrierea cu cratimă.
Sintaxă: dezacord dintre subiectul
multiplu (canicula și disconfortul
termic) și predicat.
Punctuație: punct la finalul frazelor.

Punctuație: punct la finalul frazelor.
Sintaxă: dezacordul în caz al
adjectivului.
Semantică: pleonasm; a preciza = „a
determina, a stabili, a arăta, a exprima
(ceva) în mod precis, exact”
Stilistică: exprimare redundantă
Ortoepie: substantivul este pronunţat
greşit, cu accentul pe prima silabă, pe
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12.VIII.
12.17

Obiectiv
Reporter
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12.VIII.
12.25

Obiectiv
prezentator
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12.VIII.
12.25

Obiectiv
prezentator
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12.VIII.
12.28

Obiectiv
prezentator

Adrian Ghenie este unul dintre cei
mai bine cotați pictori români.

Adrian Ghenie este unul dintre
pictorii români cel mai bine
cotați.

vocala i;
Sintaxă/Semantică: în primul rând,
verbul a bloca nu cere dativul; în al
doilea rând, unul dintre sensurile sale
este: „a închide o arteră de circulație; a
împiedica circulația vehiculelor sau a
persoanelor” – prin urmare, exprimarea
poate fi considerată pleonastică.
Sintaxă: pronumele relativ care cu
funcţia sintactică de obiect direct
trebuie să fie însoţit de prepoziţia pe.
Pronunție greșită a unui cuvânt, fie din
neglijență, fie din necunoașterea formei
corecte.
Morfologie/Sintaxă: structura cel mai
bine are valoare adverbială și nu trebuie
acordată cu substantivul.
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12.VIII.
12.28

Obiectiv
banda albastră

ADIO, COZI LA GHISEE!

ADIO, COZI LA GHIȘEE!

Redactare: absența semnului diacritic.
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12.VIII.
12.42
12.VIII.
12.44
13.VIII.
9.45

Obiectiv
banda albastră
Obiectiv
prezentator
Ediție specială
prezentatoare

În România, unul din cinci tineri
nu mergea la școală...
Un român a murit și nouă alte
persoane...
Undeva la 11 fără 20, o să iasă
afară...

În România, unu din cinci tineri
nu mergea la școală...
Un român a murit și alte nouă
persoane...
În jurul orei 11 fără 20, o să
iasă afară...

Antena 3

13.VIII.
9.46

Ediție specială
prezentatoare

Trebuie să meargă absolut
obligatoriu pe jos.

Trebuie să meargă pe jos / E
obligatoriu să meargă pe jos.

Antena 3

13.VIII.
9.51

Ediție specială
prezentatoare

Vom explica fiecare moment în
parte.

Vom explica fiecare moment.

Morfologie: în acest context, unu nu
este pronume nehotărât, ci numeral.
Sintaxă/Topică: nerespectarea ordinii
determinanților.
Semantică: aproximație exprimată prin
adverbul „undeva”, care indică locul, nu
timpul.
Semantică: pleonasm; a trebui este
folosit în acest context cu sensul de
„este necesar să..., este obligatoriu să.”
Semantică: pleonasm; „fiecare” =
„indică ființele sau lucrurile luate în
parte dintr-un grup sau dintr-o
categorie”.

Antena 3
Antena 3

Bulevardul... va fi blocat
circulației.

Bulevardul... va fi blocat. /
Circulația va fi blocată pe
bulevardul...

*

...va transmite inclusiv locul care
îl ocupă fiecare pasager în avion.

*

...despre intinerariul acestora.

...va transmite inclusiv locul pe
care îl ocupă fiecare pasager în
avion.
...despre itinerariul acestora.
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Antena 3

14.VIII.
10.41

Ediția de weekend
banda albastră

Antena 3

14.VIII.
10.43

Ediția de weekend
banda albastră

Antena 3

15.VIII.
11.01

Antena 3
Antena 3
Antena 3

Antena 3
Antena 3

Câteva ore până la mega-concertul Câteva ore până la
Rihannei
megaconcertul Rihannei
Echipa de tehnicieni, dar și
bucătarii... , au sosit...

Echipa de tehnicieni, precum și
bucătarii... au sosit...

Previziuni
prezentatoare

...a fost aniversată pentru prima
oară Ziua Marinei.

...a fost sărbătorită pentru
prima oară Ziua Marinei.

15.VIII.
11.11
15.VIII.
11.13
15.VIII.
11.14

Previziuni
Reporter
Previziuni
Meteo
Previziuni
Meteo

...și produse care conțin produse
lactate...
Mare atenție pentru că trebuie să
fim atenți la cum ne îmbrăcăm.
...importante cantități de apă,
undeva la x litri pe metru pătrat.

...și produse care conțin
lactate...
Mare atenție la cum ne
îmbrăcăm.
...importante cantități de apă, în
jur de x litri pe metru pătrat.

15.VIII.
11.42
15.VIII.

Previziuni
Adrian Ursu
Previziuni

Cine știe, poate vine și de acolo o
șansă și o medalie.
Cursa de mașini electrice... ,

Cine știe, poate vin și de acolo o
șansă și o medalie.
Cursa de mașini electrice...

*

*
*

Ortografie: prefixoidul se leagă direct
de substantiv sau adjectiv, fără cratimă.
- Semantică și morfologie: conjuncția
adversativă e folosită greșit, dat fiind că
nu e vorba de un raport de opoziție, ci
de unul copulativ.
- Sintaxă și punctuație: virgulă între
subiect multiplu și predicatul verbal al
frazei.
Semantică: Ziua Marinei Române s-a
sărbătorit pentru prima dată în 1902,
la 15 august, fiind strâns legată de
sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria,
ocrotitoarea marinarilor. Prin urmare,
nu e vorba de o aniversare, adică
„sărbătorirea împlinirii unui număr de
ani de la data la care s-a petrecut un
eveniment”. E o sărbătoare pur și
simplu, fără legătură cu un moment
petrecut la o dată fixă.
Stilistică: exprimare redundantă.
Stilistică: exprimare redundantă.
Semantică: aproximație exprimată
incorect prin adverbul „undeva” care
indică un factor local, nu unul cantitativ
sau temporal. E o extindere a folosirii
acestui adverb cu valoare de
aproximație în numeroase contexte
improprii.
Sintaxă: dezacord între subiectul
multiplu și predicatul verbal.
Punctuație: virgulă între subiect și
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Antena 3
Antena 3
Antena 3
Antena 3

11.43
16.VIII.
14.24

banda albastră
Esențial
prezentatoare

ajunge azi la București
Subiectul care face prima
pagină…

ajunge azi la București.
Subiectul care este pe prima
pagină…

16.VIII.
14.47
16.VIII.
15.01

Meteo
prezentatoare
Esențial
Bandă galbenă titlu
Bandă neagrăbanda neagră
Previziuni
reporter

Grindină de mari și medii
dimensiuni…
Scandal pe sistemul SRI de
monitorizare a întregii populații
…să-l extrădeze pe Gulen, bnuit
c a organyat
Din punct de vedere al situației
vizelor

Grindină de dimensiuni medii
și mari
Scandal în legătură cu sistemul
SRI de monitorizare a întregii
populații
…să-l extrădeze pe Gulen,
bănuit că a organizat
Din punctul de vedere al
situației vizelor

Înfrâmgerea Stelei tratată de
presa britanică

Înfrângerea Stelei tratată de
presa britanică

România a exportat 38 milioane
de euro

România a exportat 38 de
milioane de euro

Firma de echipament
contrafăcut, contracte de 800.000
euro

Firma care a furnizat
echipamentul contrafăcut are
contracte de 800.000 de euro

Nu mai vroia să joace, nu mai
vroia să vină la repetiții…

Nu mai voia să joace, nu mai
voia să vină la repetiții…

16.VIII.
16.03
17.VIII.
10.27

Antena 3

17.VIII.
10.32

Antena 3

17.VIII.
10.43

Antena 3

17.VIII.
11.08

Previziuni
Banda de jos titlu
Previziuni
Banda de jos titlu
Previziuni
Banda de jos

Antena 3

22.VIII.
10.18

Previziuni
reporter

*
*

*

predicatul verbal al frazei
Semantică: folosirea improprie a
verbului a face (poate fi vorba de un
calc: de exemplu, în franceză se spune
„faire la une de...” (une = prima pagină
a unui ziar).
Neglijență în exprimare în legătură cu
topica și cu logica enunțului.
Semantică: folosirea improprie a
prepoziției pe.
Redactare: neglijențe de redactare.
Sintaxă: atunci când structura din punct
de vedere precedă un substantiv în cazul
genitiv, însoţit de prepoziţia al, atunci
substantivul punct din componenţa
structurii este articulat hotărât.
Redactare: neglijențe de redactare
(înlocuirea unei litere cu altă literă)
Redactare: după numeralele compuse de
la 20 în sus se folosește prepoziția de și
apoi se adaugă substantivul.
Exprimare telegrafică ambiguă.
Redactare: după numeralele compuse de
la 20 în sus se folosește prepoziția de și
apoi se adaugă substantivul.
Morfologie: forma de imperfect „vroia”
este hibridă și deci greşită. În limba
română, avem două verbe cu același
sens: „a vrea” și „a voi”, dar, atât în
vorbire, cât și în scriere, folosim de
regulă verbul „a vrea” la indicativ
prezent, perfect compus, la conjunctiv
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22.VIII.
11.23

Previziuni
banda neagră

Antena 3

22.VIII.
11.27
23.VIII.
10.04

Previziuni
reporter
Previziuni
reporter

*

Antena 3

23.VIII.
10.07

Previziuni
banda de jos

*

Antena 3

23.VIII.
10.12
23.VIII.
10.13

Previziuni
reporter
Previziuni
reporter
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23.VIII.
10.24

Previziuni
prezentator

Antena 3

23.VIII.
10.45
23.VIII.
12.00

Previziuni
banda de jos
Obiectiv
crawl

24.VIII.
10.27

Previziuni
reporter

Antena 3

Antena 3

Antena 3
Antena 3

*

*

Toata întâmplarea a fost
surprinsă de camerele de
supraveghere
Ultimele doisprezece luni de
activitate
…a intrat în stop hemoragic

Toată întâmplarea a fost
surprinsă de camerele de
supraveghere.
Ultimele douăsprezece luni de
activitate
a intrat în șoc hemoragic
sau
a intrat în stop
cardiorespirator

Concentrațiile peste medie a
compușilor…

Concentrațiile peste medie ale
compușilor…

…au fost alocate către acest
edificiu
…nu este cel mai sărac sector din
punct de vedere al bugetului

…au fost alocate pentru acest
edificiu
…nu este cel mai sărac sector
din punctul de vedere al
bugetului

Daniel Funeriu

Daniel Funeriu

…când a absolvit facultatea de
drept
…acuzat că a blocat cu bună
știință și cu rea credință un
program destinat tinerilor
…nu este de acord cu ziua de 11
pentru zi de alegeri parlamentare

…când a absolvit Facultatea de
Drept
…acuzat că a blocat cu bună
știință și cu rea-credință un
program destinat tinerilor
…nu este de acord cu ziua de 11
ca dată pentru alegerile

prezent și trecut, mai puțin la imperfect,
când apelăm la forma de imperfect a
verbului „a voi”: adică „voiam”. Prin
urmare, „vroiam” e o formă de evitat.
Redactare: absența semnului diacritic.
Sintaxă: dezacordul în gen dintre
numeral și substantiv.
Semantică: nu există, din punct de
vedere medical, stop hemoragic. Forma
utilizată este, probabil, o contaminare
dintre termenii medicali șoc
(hemoragic) și stop (cardiorespirator).
Sintaxă: dezacord al mărcii de genitiv
din cauza interpretării greșite a
regentului.
Semantică: folosirea improprie a
prepoziției.
Sintaxă: atunci când structura din punct
de vedere precedă un substantiv în cazul
genitiv, însoţit de prepoziţia al, atunci
substantivul punct din componenţa
structurii este articulat hotărât.
Ortoepie: numele propriu a fost
pronunţat greşit, cu accentul pe i; forma
corectă are accentul pe e din penultima
silabă, iu fiind diftong (Fu-ne-riu).
Ortografie: numele unităților de
învățământ se scriu cu majuscule.
Ortografie: cuvântul rea-credință se
scrie cu cratimă.
Neglijență în exprimare
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Cu cât adâncimea epicentrului e
mai mică, efectele cutremurelor
sunt mai mari

parlamentare
Cu cât adâncimea epicentrului e
mai mică, cu atât efectele
cutremurelor sunt mai mari

*

Din cauza infrastructurii
aeroportului afectată de ploaie

Din cauza infrastructurii
aeroportului afectate de ploaie

*

Vrea să revină la această
prevedere
…s-ar duce undeva în decembrie

Vrea să revină la această
prevedere
…s-ar duce cândva în
decembrie

Campionii olimpici: am fost
îmbrăcați ca la ajutoare

Campionii olimpici: am fost
îmbrăcați (ca) de la ajutoare

…atât din punct de vedere al
dărâmăturilor…

…atât din punctul de vedere al
dărâmăturilor…

Esențial
reporter

Fiecare dosar de candidat în
parte

Fiecare dosar de candidat

30.VIII.
14.08

Obiectiv
prezentator

…tentativă la omor

…tentativă de omor

Antena 3

30.VIII.
14.23

Obiectiv
prezentator

*

…a cărui nume nu este făcut
public

…al cărui nume nu este făcut
public

Antena 3

30.VIII.
14.25

Obiectiv
prezentator

*

…caută grenăzi

…caută grenade

Antena 3

24.VIII.
12.03

Previziuni
banda de jos

Antena 3

24.VIII.
12.09

Previziuni
prezentator

Antena 3

24.VIII.
12.17
24.VIII.
12.26

Previziuni
prezentator
Previziuni
reporter

Antena 3

25.VIII.
10.30

Antena 3

25.VIII.
11.08

Previziuni
banda de jos titlu
Previziuni
prezentator

Antena 3

29.VIII.
15.18

Antena 3

Antena 3

*

Sintaxă: cu cât…cu atât… formează o
pereche sau, altfel spus, sunt elemente
corelative (ceea ce înseamnă că trebuie
să apară împreună, când sunt folosite
pentru coordonare).
Sintaxă: dezacordul în caz al
adjectivului provenit din participiu.
Ortoepie: cuvântul prevedere a fost
pronunţat greşit.
Semantică: aproximație exprimată prin
adverbul „undeva”, care indică locul, nu
timpul.
Semantică: expresia folosită adesea este
a fi îmbrăcat de la ajutoare.
Sintaxă: atunci când structura din punct
de vedere precedă un substantiv în cazul
genitiv, însoţit de prepoziţia al, atunci
substantivul punct din componenţa
structurii este articulat hotărât.
Semantică: pleonasm; „fiecare” =
„indică ființele sau lucrurile luate în
parte dintr-un grup sau dintr-o
categorie”.
Semantică: folosirea greșită a
prepoziției („tentativă de a săvârși o
faptă”).
Sintaxă: dezacord al mărcii de genitiv
din cauza interpretării greșite a
regentului.
Morfologie: folosirea greșită a
pluralului cuvântului grenadă.
Stilistică: Intenția prezentatorului a fost
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…centurele orașelor

…centurile orașelor

Previziuni
reporter

…datele au fost făcute
publicității

…datele / informațiile au fost
date publicității
sau
…datele au fost făcute publice

una ironică, acesta fiind cunoscut pentru
discursul plin de ironii din propria
emisiune; numai că, de data asta, el
prezenta o emisiune de știri, iar această
ironie marcată printr-o greșeală voită
nu-și avea rostul.
Morfologie: folosirea greșită a
pluralului cuvântului centură articulat
hotărât.
Semantică/Formulare: sintagma „a face
publicității” este greșită, fiind o
structură hibridă: „a face public un
lucru” + „a da un lucru publicității”.

Previziuni
banda de jos

Doi frați din Vrancea au salvat
nouă familii de sub ruiine

Doi frați din Vrancea au salvat
nouă familii de sub ruine.

Redactare: greșeală de scriere a
substantivului (o literă în plus).

Antena 3

30.VIII.
14.32

Obiectiv
reporter

Antena 3

31.VIII.
11.09

Antena 3

31.VIII.
12.06

*

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.
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