
 1 

Antena 3 

(20 septembrie–20 octombrie 2009) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul 

greşelii 

Greşeală Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 3 23.IX, 

10.47 

News 

Magazine, 

crawl 

ieri seară ieri-seară Grafie: Lipsa cratimei din structura 

adverbului compus. 

Antena 3 23.IX, 

10.58 

News 

Magazine, 

moderatoare 

ce soluţie întrevedeţi? ce soluţie întrevedeţi? Morfologie: verbele de conjugarea a 

II-a, cu infinitivul în -ea, cum este şi 

a întrevedea, se accentuează pe 

sufix, nu pe radical, spre deosebire 

de cele de conjugarea a III-a, cu 

infinitiv în -e.  
Antena 3 23.IX, 

11.05 

Ştiri, 

corespondent 

unul dintre vagoanele din care 

ieri s-a lucrat 7 ore pentru 

scoaterea motorinei 

unul dintre vagoanele la care 

ieri s-a lucrat 7 ore pentru 

scoaterea motorinei 

Semantică: Utilizarea greşită a 

prepoziţiei. 

Antena 3 23.IX, 

11.10 

Ştiri, 

reporter 

la Timişoara, spre [ecsemplu] la Timişoara, spre [egzemplu] Ortoepie: Pronunţare greşită a lui x 

intervocalic. 
Antena 3 23.IX, 

11-10 

Ştiri, 

reporter 

de catetere, de siringi de catetere, de seringi Ortoepie: Pronunţare greşită a 

cuvântului seringă. 
Antena 3 23.IX, 

11.19 

News 

Magazine, 

Andrei Bădin 

eu vroiam să vorbim despre 

declaraţia care am citit-o ieri 

pe Mediafax 

eu voiam să vorbim despre 

declaraţia pe care am citit-o 

ieri pe Mediafax 

Morfologie: Norma literară actuală 

nu acceptă formele hibride de 

imperfect de acest tip (a voi + a 

vrea), vezi DOOM
2
. 

Sintaxă: Utilizare invariabilă a 

relativului care, care primeşte în 

cazul acuzativ prepoziţia pe. 
Antena 3 23.IX, 

11.24 

News 

Magazine, 

ţineţi-vă ideea ţineţi-vă ideea Morfologie: verbele de conjugarea a 

III-a, cu infinitivul în -e, cum este şi 
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moderatoare a ţine, se accentuează pe radical, nu 

pe sufix, spre deosebire de cele de 

conjugarea a II-a, cu infinitiv în –ea. 
Antena 3 23.IX, 

11.50 

News 

Magazine, 

moderatoare 

ca să le aivă în dulap ca să le aibă în dulap Morfologie: Forma de conjunctiv, 

persoana a III-a, a verbului a avea 

este să aibă, nu să aivă sau să aibe. 
Antena 3 23.IX, 

12.18 

Ştiri, 

reporter 

în maxim o săptămână vor 

declanşa greva 

în maximum o săptămână vor 

declanşa greva 

Morfologie: Maxim are utilizare 

adjectivală, maximum are utilizare 

adverbială. 
Antena 3 23.IX, 

17.08 

Crawl tenismanul Victor... tenismenul Victor... Grafie: Forma recomandată de 

DOOM
2 

este tenismen (pl. 

tenismeni). 
Antena 3 23.IX, 

17.41 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

o sută doisprezece mii de 

dolari 

o sută douăsprezece mii de 

dolari 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului. 

Antena 3 23.IX 

18.05 

Ştiri, 

reporter 

Ministerul Sănătăţii, prin 

reprezentanţii săi, au declarat 

Ministerul Sănătăţii prin 

reprezentanţii săi, a anunţat/ 

Reprezentanţii Ministerului 

Sănătăţii au declarat... 

 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

Antena 3 23.IX 

18.18 

Ştiri, 

voce 

din cadrul ... şi a 

Inspectoratului de mediu Cluj 

din cadrul ... şi al 

Inspectoratului de mediu Cluj 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 
Antena 3 24.IX 

22.18 

Sinteza zilei, 

Oana Dobre, 

jurnalist 

el va trebui să răspundă unor 

întrebări 

el va trebui să răspundă la 

nişte/unele întrebări 

Sintaxă: Hipercorectitudine: verbul 

a răspunde se construieşte cu 

complement indirect, denotând o 

persoană, sau complement 

prepoziţional, când are denotaţie [-

animat]. Construcţia cu complement 

indirect [- animat] este incorectă şi 

reprezintă o tendinţă în limba 

actuală. 
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Antena 3 27.IX 

17.26 

Ştiri, 

corespondent 

şi o echipă de la regionala Iaşi 

au plecat 

şi o echipă de la regionala Iaşi 

au plecat 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 
Antena 3 27.IX 

17.49 

Ştiri, 

prezentatoare 

sunt lucruri contradictorii care 

o să încercăm să le lămurim 

sunt lucruri contradictorii pe 

care o să încercăm să le 

lămurim 

Sintaxă: Utilizare invariabilă a 

relativului care, care primeşte în 

cazul acuzativ prepoziţia pe. 
Antena 3 27.IX, 

17.54 

Ştiri, 

prezentatoare 

ştim că aceşti pasageri li se 

vor pune la dispoziţie 

ştim că acestor pasageri li se 

vor pune la dispoziţie 

Sintaxă: Anacolut. 

Antena 3 27.IX, 

17.54 

Ştiri, 

prezentatoare 

vroiam să spun că voiam să spun că Morfologie: Norma literară actuală 

nu acceptă formele hibride de 

imperfect de acest tip (a voi + a 

vrea), vezi DOOM
2
. 

Antena 3 27.IX, 

17.58 

Ştiri, 

prezentatoare 

mai îmi repetaţi o dată, că nu 

am auzit 

îmi mai repetaţi, că nu am 

auzit 

 

îmi mai spuneţi o dată, că nu 

am auzit 

Sintaxă: Semiadverbul mai apare 

între cliticul preverbal (+ auxiliar, 

pentru timpurile verbale construite 

cu auxiliar) si forma verbală 

flexionată (/participiu). 

Semantică: Pleonasm. 
Antena 3 27.IX, 

18.04 

Ştiri, 

prezentatoare 

trenul va avea o întârziere de 

maxim trei ore 

trenul va avea o întârziere de 

maximum trei ore 

Morfologie: Maxim are utilizare 

adjectivală, maximum are utilizare 

adverbială. 
Antena 3 30.IX, 

08.46 

Ştiri, 

prezentatoare 

glumele, când încerci să le faci 

singur, nu întotdeauna ţine 

glumele, când încerci să le faci 

singur, nu întotdeauna ţin 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 
Antena 3 30.IX, 

09.04 

Ştiri, 

prezentatoare 

PSD şi PDL va trebui să uite 

de certuri 

PSD şi PDL vor trebui să uite 

de certuri 

Sintaxă: Dezacord între subiectul 

multiplu şi predicat. 
Antena 3 30.IX, 

09.05 

Ştiri, 

corespondentă 

în mandatul lui Berceanu, 

trenurile sar de pe şină mai 

ceva ca şi capacele de bere de 

la Golden Blitz 

în mandatul lui Berceanu, 

trenurile sar de pe şină mai 

ceva decât capacele de bere de 

la Golden Blitz 

Sintaxă: Şi parazitar, folosit 

defectuos pentru evitarea cacofoniei. 

Antena 3 30.IX, 

09.06 

Ştiri, 

corespondentă 

atâta timp cât premierul nu 

refuză la această decizie de a-l 

atâta timp cât premierul nu 

renunţă la această decizie de 

Lexic: Utilizare greşită a cuvântului 

refuză pentru renunţă în contextul 
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revoca pe Dan Nica a-l revoca pe Dan Nica unei asemănări fonetice. 
Antena 3 30.IX, 

9.22 

Ştiri, 

corespondent 

ei au fost nemulţumiţi pe toată 

perioada acestui timp 

ei au fost nemulţumiţi în toată 

această perioadă 

Semantică: Pleonasm. 

 
Antena 3 1.X, 

21.32 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

din punct de vedere al cursului 

leu-euro 

din punctul de vedere al 

cursului leu-euro 

Sintaxă: Gruparea prepoziţională are 

forma „din punctul de vedere” dacă 

este urmată de genitiv şi „din punct 

de vedere”, dacă este urmată de un 

adjectiv. 
Antena 3 2.X, 

15.28 

Ediţie 

specială, 

crainică 

ce avantaje, ce dezavantaje are 

Mircea Geoană ca şi candidat 

la preşedenţie 

ce avantaje, ce dezavantaje are 

Mircea Geoană drept candidat 

la preşedinţie 

Sintaxă: Şi parazitar, folosit 

defectuos pentru evitarea cacofoniei. 

Lexic: Formă greşită a cuvântului 

preşedinţie, care este format din 

preşedinte + sufixul -ie. 
Antena 3 4.X, 

17.33 

La ordinea 

zilei, 

titraj 

despre uciderea prşedintelui despre uciderea preşedintelui Neglijenţă de tehnoredactare. 

Antena 3 4.X, 

22.17 

Sinteza zilei, 

subtitrare 

Fuge din emisiune... Şi el şi 

Sârbu 

Fuge din emisiune... Şi el, şi 

Sârbu 

Punctuaţie: Lipsa virgulei (normă de 

punctuaţie obligatorie) între cele 

două unităţi ale construcţiei 

corelative şi..., şi... 
Antena 3 4.X, 

22.50 

Sinteza zilei, 

Ciuvică 

şaptisprezece la sută şaptisprezece la sută Ortoepie: Numeralul şaptesprezece 

are următoarea structură şapte + 

spre + zece. 
Antena 3 5.X, 

20.14 

Ştirea zilei,  

G. Vrânceanu 

Firea 

Fură sau nu voturi de la Mircea 

Geoană? Ca să fim pe şleau.   

Fură sau nu voturi de la Mircea 

Geoană? Ca să vorbim pe 

şleau.   

Semantică: Se spune a vorbi pe 

şleau, nu a fi pe şleau. 

Antena 3 6.X, 

20.02 

Ştiri, titraj a înăsprit condiţiile pensionării 

de invaliditate şi a celei 

anticipate 

a înăsprit condiţiile pensionării 

de invaliditate şi ale celei 

anticipate 

Sintaxă: Articolul genitival este 

folosit invariabil sau acordat greşit. 

El trebuia să fie acordat cu 

antecedentul său (este vorba de 
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condiţiile pensionării anticipate). 

 
Antena 3 6.X, 

20.41 

Ştirea zilei,  

G. Vrânceanu 

Firea 

Foarte bine. Asta şi se 

întâmplă acum.  

Foarte bine. Asta se şi 

întâmplă acum. 

Sintaxă: Topică greşită. 

Antena 3 6.X, 

21.09 

Ştiri, titraj prim ministru prim-ministru Ortografie: Cuvântul compus prim-

ministru se scrie cu cratimă. 
Antena 3 6.X, 

21.18 

Ştiri, titraj Hai mă, ... 

Îi place mă,... 

Hai, mă, ... 

Îi place, mă,... 

Punctuaţie: Absenţa virgulei care 

separă interjecţia de restul enunţului. 
Antena 3 7.X, 

20.01 

Ştiri, titraj preşedinte Camera 
Deputaţilor 

preşedintele Camerei 
Deputaţilor 

Sintaxă: Nemarcarea realaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 
Antena 3 9.X, 

11.02 

Ştiri, reporter în jurul orei doisprezece şi un 

sfert 

în jurul orei douăsprezece şi 

un sfert 

Sintaxă: La exprimarea orei, 

numeralul doi şi numeralele 

compuse cu doi trebuie să aibă 

forma de feminin. 
Antena 3 9.X, 

18.24 

Ştiri, reporter cu siguranţă, un rezultat nu va 

fi prea curând al anchetelor 

care se derulează aici 

cu siguranţă, un rezultat al 

anchetelor care se derulează 

aici nu va fi prea curând  

Sintaxă: Topică greşită, enunţul este 

greu de urmărit.  

Antena 3 9.X, 

18.25 

Ştiri, titraj Preşedintele S.U.A., Barack 

Obama a câştigat Premiul 

Nobel 

Preşedintele S.U.A., Barack 

Obama, a câştigat Premiul 

Nobel 

Punctuaţie: Absenţa virgulei care 

încadrează apoziţia. 

Antena 3 9.X, 

20.01 

Ştiri, titraj Primarul comunei Tărtăşeşti, 

jud. Dâmboviţa a bătut trei 

consilieri 

Primarul comunei Tărtăşeşti, 

jud. Dâmboviţa, a bătut trei 

consilieri 

Punctuaţie: Absenţa virgulei care 

încadrează apoziţia. 

Antena 3 11.X, 

16.44 

Săptămâna de 

ştiri, voce  

pentru că îl cunoaşte pe 

primarul Vienei şi pe cel al 

Moscovei  

pentru că îi cunoaşte pe 

primarul Vienei şi pe cel al 

Moscovei 

Sintaxă: Dezacordul pronumelui 

personal neaccentuat care dublează 

complementul direct. Fiind vorba de 

două nominale coordonate, 

pronumele ar fi trebuit să fie la 

plural. 
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Antena 3 12.X, 

09.03 

Ştiri, reporter Opoziţia însă, prin PNL şi 

UDMR, răspund că...  

Opoziţia însă, prin PNL şi 

UDMR, răspunde că... 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 
Antena 3 12.X, 

22.04 

Sinteza zilei, 

V. Stan 

când Biserica Ortodoxă şi 

Teoctist făcuse o mare 

greşeală 

când Biserica Ortodoxă şi 

Teoctist făcuseră o mare 

greşeală 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

Antena 3 13.X, 

21.07 

Ştiri, titraj preşedinte grupul 
minorităţilor naţionale 

preşedintele grupului 
minorităţilor naţionale 

Sintaxă: Nemarcarea realaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 
Antena 3 13.X, 

21.12 

Ştiri, titraj joacă aceiaşi carte joacă aceeaşi carte Ortografie, morfologie: Scriere 

greşită (influenţată de pronunţie) a 

pronumelui de diferenţiere. 
Antena 3 13.X, 

21.17 

Ştiri, Meteo, 

prezentator  

sunt probleme şi pe zona de 

munte 

sunt probleme şi în zona de 

munte 

Sintaxă: Utilizarea prepoziţiei este 

nepotrivită în context. 
Antena 3 14.X, 

16.05 

Ştiri, 

prezentatoare 
spunea că să respectăm 
dreptul constituţional 

spunea să respectăm dreptul 

constituţional 

Sintaxă: Amalgamarea stilului direct 

cu cel indirect caracterizează 

registrul (foarte) colocvial şi pe cel 

popular. 
Antena 3 14.X, 

18.59 

Ştiri, 

prezentatoare 

Vă reamintesc, la ora 19 şi 30 

de minute, declaraţie 

preşedintele Traian Băsescu 

Vă reamintesc, la ora 19 şi 30 

de minute, (vom transmite) 

declaraţia preşedintelui 

Traian Băsescu 

Sintaxă: Nemarcarea realaţiilor 

sintactice dintre cuvinte. 

Antena 3 14.X, 

22.45 

Sinteza zilei, 

M. Gâdea 

va putea dispare şi zâmbetul 

de pe chip 

va putea dispărea şi zâmbetul 

de pe chip 

Morfologie: Verbul a fost încadrat 

într-o altă clasă de conjugare. Forma 

corectă este a dispărea.  
Antena 3 15.X,  

21.18 

Ştiri, titraj autorităţile nu au reacţionat la 

timp, deşi fuseseră avertizaţi 

că o să ningă 

autorităţile nu au reacţionat la 

timp, deşi fuseseră avertizate 

că o să ningă 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat (participiul nu este acordat 

în gen). 
Antena 3 16.X, 

20.25 

Ştirea zilei,  

G. Vrânceanu 

Firea 

au fost câţiva parlamentari care 

au defectat şi au pus în urnă... 

au fost câţiva parlamentari care 

nu au respectat înţelegerea şi 

au pus în urnă... 

Semantică: Verbul a defecta nu are 

sens în context. 

Antena 3 16.X, Ştirea zilei,  dacă v-a invitat la guvernare şi dacă v-a invitat la guvernare şi Sintaxă: Adjectivul anume se 
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20.39 G. Vrânceanu 

Firea 

dacă da, pe ce anume 

portofolii 

dacă da, pe ce portofolii 

anume 

utilizează postpus substantivului pe 

care îl determină. 
Antena 3 17.X, 

11.08 

Ştiri, reporter undeva peste aproximativ 40 

de minute 

peste aproximativ 40 de 

minute 

Semantică: Este incorectă folosirea 

adverbului de loc undeva pentru a 

exprima o aproximare temporală. 

Enunţul este şi pleonastic, deoarece 

au fost folosite două mărci de 

aproximare sinonime (undeva şi 

aproximativ). 

 


