
Antena 3 

(1– 30 iunie 2010) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 3 2.VI, 

14.07 

Ştiri, titraj „Preşedinte Camera 

Deputaţilor” 

Preşedintele Camerei 

Deputaţilor 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 2.VI, 

14.11 

Ştiri, titraj „1 000 oameni protestează la 

Cluj-Napoca” 

1 000 de oameni protestează la 

Cluj-Napoca 

Sintaxă: După numeralele 

mai mari sau egale cu 20 şi 

după compusele cu acestea 

este obligatorie folosirea 

prepoziţiei de. 

Antena 3 2.VI, 

14.12 

Ştiri, 

corespondent 

„în jurul orei doisprezece şi 

treizeci de minute” 

în jurul orei douăsprezece şi 

treizeci de minute 

Sintaxă: Numeralele 

cardinale formate cu doi, 

care exprimă ora, se folosesc 

la forma de feminin. 

Antena 3 2.VI, 

14.18 

Ştiri, reporter „Melania Vâlcu a declarat 

că...” 

Melania Vergu a declarat că... Pronunţare: Neatenţie, 

confundarea a două nume 

proprii. 

Antena 3 2.VI, 

14.26 

Ştiri, Maria 

Coman 

„una dintre funcţiile cele 

mai bine plătite” 

una dintre funcţiile cel mai 

bine plătite 

Sintaxă: Fals acord al 

formantului cel, din structura 

gradului superlativ al 

adverbului bine. 

Antena 3 2.VI, 

14.32 

Ştiri, titraj „coordonator lot feminin de 

gimnastică” 

coordonatorul lotului feminin 

de gimnastică 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 2.VI, 

14.33 

Ştiri, titraj „Antrenorul lotului feminin 

de gimnastică, N.Forminte 

şi-a dat demisia” 

Antrenorul lotului feminin de 

gimnastică, N. Forminte, şi-a 

dat demisia 

Punctuaţie: Apoziţia trebuie 

izolată prin virgule. Lipsa 

blancului. 

Antena 3 2.VI, 

14.47 

Sport, crawl „ar putea fi atinsă mâine 

dimineaţă” 

ar putea fi atinsă mâine-

dimineaţă 

Grafie: Adverbele compuse 

se scriu cu cratimă, conform 

DOOM2. 

Antena 3 3.VI, 

17.09 

Ediţie specială, 

moderatoare 

„menită să ascundă cine ştie 

ce adevăruri care trebuie să 

menită să ascundă cine ştie ce 

adevăruri pe care trebuie să 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care 



nu le aflăm” nu le aflăm marchează relativul 

complement direct. 

Antena 3 3.VI, 

17.11 

Ediţie specială, 

scris pe ecran 

„pentru solidaritatea PDL şi 

cea coaliţiei la guvernare” 

pentru solidaritatea PDL şi 

cea a coaliţiei la guvernare 

Grafie: Neglijenţă de 

redactare − lipsa mărcii de 

genitiv a. 

Antena 3 3.VI, 

17.19 

Ediţie specială, 

moderatoare 

„femei de servici” femei de serviciu Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului. 

Antena 3 3.VI, 

17.38 

Ediţie specială, 

crawl 

„susţinând, că nu are nicio 

înţelegere” 

susţinând că nu are nicio 

înţelegere 

Punctuaţie: Nu se pune 

virgulă între propoziţia 

completivă directă şi verbul 

ei regent. 

Antena 3 4.VI, 

17.44 

Ediţie specială, 

moderatoare 

„din sistemul bugetar, ca şi 

colectări la bugetul de stat” 

din sistemul bugetar, drept 

colectări la bugetul de stat 

Sintaxă: Şi parazitar 

(incorect folosit chiar pentru 

evitarea cacofoniei). 

Antena 3 7.VI, 

22.07 

Sinteza zilei, 

M. Gâdea 

„şi de a spune lucrurilor 

până la capăt fără risc” 

şi de a spune lucrurilor pe 

nume până la capăt fără risc 

Lexic: Expresie frazeologică 

incompletă. 

Antena 3 8.VI, 

19.24 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

„Cine să încercăm?” Cine să încerce? Sintaxă: Pronumele 

interogativ cine impune 

verbului persoana a 3-a. 

Antena 3 8.VI, 

19.28 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

„pe Funeriu, pe Şeitan” pe Funeriu, pe Şeitan Pronunţare: Accentuare 

greşită a numelui propriu. 

Antena 3 8.VI, 

19.48 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

„doişpe mii de lei noi” douăspreze/douăşpe mii de lei 

noi 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

Antena 3 8.VI, 

20.08 

Ştirea zilei, 

Gabriela 

Vrânceanu 

Firea 

„declaraţiile tuturor liderilor 

politici, a finanţiştilor, a 

analiştilor” 

declaraţiile tuturor liderilor 

politici, ale finanţiştilor, ale 

analiştilor 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului genitival. 

Antena 3 8.VI, 

20.10 

Ştirea zilei, 

crawl 

„cerul va fi variabil în sud-

estul ţării şi la munte unde 

doar izolat vor fi averse 

slabe şi mai mult senin în 

restul teritoriului” 

cerul va fi variabil în sud-estul 

ţării şi la munte, unde doar 

izolat vor fi averse slabe, şi 

mai mult senin în restul 

teritoriului 

Punctuaţie: Lipsa virgulelor 

care izolează propoziţia 

apozitivă. 



Antena 3 9.VI, 

00.00 

Ştiri, 

Voce 

„moţiunii de cenzură depusă 

de alianţa PSD-PC” 

moţiunii de cenzură depuse de 

alianţa PSD-PC 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului participial. 

Antena 3 9.VI, 

00.13 

Ştiri, 

Voce + titraj 

„inclusiv din punct de 

vedere al unei acţiuni la 

CEDO, a declarat Adrian 

Năstase” 

inclusiv din punctul de vedere 

al unei acţiuni la CEDO, a 

declarat Adrian Năstase 

Sintaxă: Gruparea din punct 

de vedere este urmată de un 

adjectiv (din punct de vedere 

economic), iar din punctul de 

vedere, de un genitiv (din 

punctul de vedere al 

economiei). 

Antena 3 9.VI, 

15.31; 

12.VI, 

17.17 

Ediţia de prânz, 

crawl 

„Vremea va fi caldă, 

călduroasă în zonele de 

câmpie” 

Vremea va fi călduroasă în 

zonele de câmpie 

Vremea va fi caldă în zonele 

de câmpie 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 3 9.VI, 

15.36 

Ediţia de prânz, 

A. Bădin 

„Domnul Funeriu a făcut 

reformă?” 

Domnul Funeriu a făcut 

reformă? 

Pronunţare: Accentuare 

greşită a numelui propriu. 

Antena 3 9.VI, 

15.40 

Ediţia de prânz, 

crawl 

„va finaliza în acest an 242 

apartamente” 

va finaliza în acest an 242 de 

apartamente 

Sintaxă: După numeralele 

cardinale mai mari sau egale 

cu 20 şi după compusele cu 

acestea este obligatorie 

prepoziţia de. 

Antena 3 9.VI, 

16.24 

Bizzbazar, 

M. Guran 

„dacă vroiau cu adevărat” dacă voiau cu adevărat Morfologie: Forma de 

imperfect vroiam este un 

hibrid între voiam (de la 

verbul a voi) şi vream (de la 

verbul a vrea). 

Antena 3 9.VI, 

17.44 

Ediţie specială, 

titraj ecran 

„orice alta plată 

suplimentară urmând” 

orice altă plată suplimentară 

urmând 

Grafie: Lipsa parţială a 

semnelor diacritice. 

Antena 3 9.VI, 

17.46 

Ediţie specială, 

titraj ecran 

„dupa ce a fost redusa şi în” după ce a fost redusă şi în 

Antena 3 9.VI, 

17.47 

Ediţie specială, 

titraj ecran 

„salariile in instituţiile 

bugetare” 

salariile în instituţiile bugetare 

Antena 3 9.VI, 

19.46 

La ordinea 

zilei, 

Radu Tudor 

„cu ştatul de plată” cu statul de plată Pronunţare: Rostire greşită, 

cu „ş” iniţial, a 

substantivului. 



Antena 3 9.VI, 

20.40 

Ştirea zilei, 

crawl 

„consilier al primului 

ministru” 

consilier al prim-ministrului Grafie: Lipsa cratimei din 

structura substantivului 

compus cu prim. 

Morfologie: În flexiune, 

componentul prim este 

invariabil. 

Antena 3 9.VI, 

21.30 

Sinteza zilei, 

M. Gâdea 

„a făcut o declaraţie la 

investirea unui judecător” 

a făcut o declaraţie la 

învestirea unui judecător 

Lexic: Confuzie paronimică. 

Substantivul învestire are 

sensul „împuternicire dată 

cuiva pentru a exercita un 

drept, o autoritate, o 

atribuţie”, iar investire, 

„plasarea, alocarea, 

cheltuirea unui fond”. 

Antena 3 9.VI, 

21.31 

Sinteza zilei, 

M. Gâdea 

„citesc de pe ştirea 

Mediafax” 

citesc din ştirea Mediafax Sintaxă: Folosire improprie a 

grupării prepoziţionale de 

pe. 

Antena 3 11.VI, 

14.30 

Ştiri, 

prezentatoare 

„de crucile bunicilor lui 

Marian Vanghelie şi ale altei 

rude” 

de crucile bunicilor lui Marian 

Vanghelie şi a altei rude 

Sintaxă: Dezacord al 

articolului genitival. 

Antena 3 11.VI, 

14.32 

Ştiri, 

prezentatoare 

„sunt internaţi în continuare 

pe secţia de Terapie 

intensivă a Spitalului de 

Arşi” 

sunt internaţi în continuare în 

secţia de Terapie intensivă a 

Spitalului de Arşi 

Sintaxă: Folosire improprie a 

prepoziţiei pe. 

Antena 3 11.VI, 

14.35 

Ştiri, 

prezentatoare 

„ca acţiunile British 

[petrolium]” 

ca acţiunile British 

[petrolium] 

Pronunţare: Accentuare 

greşită a cuvântului 

englezesc. 

Antena 3 11.VI, 

18.01 

Ştiri, 

corespondent 

„probabil o zi foarte 

caniculară” 

probabil o zi caniculară Semantică: Adjectivul 

canicular are sens superlativ 

intrinsec, deci nu se poate 

folosi la gradul superlativ. 

Antena 3 12.VI, 

17.17 

Reporter 

special, crawl 

„a deschis două puncte de 

prim ajutor” 

a deschis două puncte de 

prim-ajutor 

Grafie: Lipsa cratimei din 

structura substantivului 

compus cu prim. 



Antena 3 12.VI, 

17.37 

Reporter 

special, voce 

„a medicinii clasice” a medicinei clasice Morfologie: Formă greşită 

de genitiv a substantivului. 

Antena 3 12.VI, 

17.47 

Reporter 

special, voce 

„polenul sau pufii plantelor” polenul sau puful plantelor Morfologie: Substantivul puf 

trebuia folosit la singular. 

Pluralul său este pufuri. 

Antena 3 14.VI, 

19.43 

La ordinea 

zilei, Dana 

Grecu 

„spuneţi-mi, dacă se poate” spuneţi-mi, dacă se poate Morfologie: Verbele de 

conjugarea a III-a (ca a 

spune) se accentuează pe 

radical, nu pe sufix. 

Antena 3 14.VI, 

20.01 

Ştirea zilei,  

Gabriela 

Vrânceanu 

Firea 

„ne asigurase ieri după-

amiază că s-au terminat cu 

tensiunile” 

ne asigurase ieri după-amiază 

că s-a terminat cu tensiunile 

Sintaxă: Dezacord − forma 

s-a terminat este 

impersonală, dar a fost 

acordată prin atracţie cu 

substantivul tensiunile. 

Antena 3 14.VI, 

20.29 

Ştirea zilei,  

Gabriela 

Vrânceanu 

Firea 

„şi oameni care au oricum 

foarte puţini bani să li se ia şi 

din aceştia” 

şi oamenilor care au oricum 

foarte puţini bani să li se ia şi 

din aceştia 

Sintaxă: Anacolut (se începe 

cu o formă de nominativ-

acuzativ şi se continuă cu 

una de dativ). 

Antena 3 14.VI, 

21.00 

Ştiri, titraj „şedinţa a început cu 

întârziere, cea ce a dus la 

ceartă” 

şedinţa a început cu întârziere, 

ceea ce a dus la ceartă 

Grafie: Probabil, neglijenţă 

de tehnoredactare. 

Antena 3 14.VI, 

21.01 

Ştiri, titraj „deputaţii au aprobat 

prelungire şedinţei” 

deputaţii au aprobat 

prelungirea şedinţei 

Grafie: Probabil, neglijenţă 

de tehnoredactare. 

Antena 3 14.VI, 

21.31 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

„în acest moment se duce o 

bătaie” 

în acest moment se duce o 

luptă 

în acest moment se dă o 

bătălie 

Lexic: Expresia a duce o 

bătaie este un hibrid lexical. 

Antena 3 14.VI, 

21.43 

Sinteza zilei, 

Mugur Ciuvică 

„e important ca să ştiţi că...” e important să ştiţi că... Sintaxă: Conjuncţia ca să se 

foloseşte numai pentru a 

introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A 

plecat devreme, ca să nu 

întârzie), nu şi pentru 

completive. 



Antena 3 14.VI, 

21.53 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

„ultimile două minute” ultimele două minute Morfologie: Adjectivul ultim 

are patru forme flexionare 

(ultim, ultimă, ultimi, 

ultime). 

Antena 3 16.VI, 

13.26 

Ştiri, 

titraj 

„grup deputaţi PNL” grupul deputaţilor PNL Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 16.VI, 

18.52 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

„şi toată această armată 

care-am văzut-o că a votat 

disciplinată” 

şi toată această armată pe 

care-am văzut-o votând 

disciplinată / 

şi toată această armată 

care-am văzut că a votat 

disciplinată 

Sintaxă: Anacolut.  

Antena 3 16.VI, 

19.18 

La ordinea 

zilei, Dana 

Grecu 

„[sînteţi] un om care ştiţi să 

stăpâniţi foarte bine cifrele”  

sunteţi un om care ştie să 

stăpânească foarte bine cifrele 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat. 

Antena 3 17.VI, 

19.00 

La ordinea 

zilei, Radu 

Tudor 

„domină” domină Pronunţare: Accentuare 

incorectă. 

Antena 3 17.VI, 

19.02 

La ordinea 

zilei, Dana 

Grecu 

„departe rău de mine să 

cred asta” 

departe de mine să cred asta Lexic: Expresia departe de 

mine are un caracter fix, nu 

admite grade de intensitate. 

Antena 3 18.VI, 

19.46 

La ordinea 

zilei, Dana 

Grecu 

„scoteţi-ne din asta ... 

scoteţi-ne...” 

scoateţi-ne din asta Morfologie: Forma de 

imperativ plural a verbului a 

scoate este scoateţi (cu 

accent pe „a”). 

Antena 3 18.VI, 

21.11 

Ştiri, titraj „avocat familie copil 

agresat” 

avocatul familiei copilului 

agresat 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 20.VI, 

11.13 

Ştiri, reporter „douăzeci şi unu de ţări” douăzeci şi una de ţări Sintaxă: Dezacord în gen 

între numeral şi substantiv. 

Antena 3 20.VI, 

15.10 

Ştiri, reporter „în septembrie, când această 

revenire (economică) se va 

simţi ceva mai tangibil” 

în septembrie, când această 

revenire se va simţi ceva mai 

bine / puternic / mult 

Semantică: În context era 

vorba despre revenirea 

economică, iar aceasta nu are 

proprietatea de a fi tangibilă 

(adică de a putea fi atinsă). 



Antena 3 20.VI, 

18.35 

Punctul de 

întâlnire, Radu 

Tudor 

„optisprezece ani” optsprezece ani Pronunţare colocvială, 

neliterară. 

Antena 3 20.VI, 

23.02 

Ştiri, titraj „Guvernul trebuie să aplice 

măsurile de austeritate în 

două luni[,] sau să plece” 

Guvernul trebuie să aplice 

măsurile de austeritate în două 

luni sau să plece 

Punctuaţie: Înaintea 

conjuncţiilor disjunctive 

(sau, ori) nu se foloseşte 

virgula. 

Antena 3 21.VI, 

17.10 

Antena 3 

Special, 

moderatoare 

„suntem în telefon cu un 

senator PDL” 

suntem în convorbire 

telefonică cu... / 

vorbim la telefon cu... 

Sintaxă: Folosirea unei 

prepoziţii neadecvate în 

context. 

Antena 3 21.VI, 

18.20 

Ştiri, titraj „director comunicare 

FACIAS” 

director de comunicare 

FACIAS 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 21.VI, 

18.21 

Ştiri, titraj „Adrian Năstase i-a 

reporşat preşedintelui 

Camerei Deputaţilor cum îşi 

face treaba” 

Adrian Năstase i-a reproşat 

preşedintelui Camerei 

Deputaţilor că nu îşi face 

treaba (bine)  

Grafie: Redactare neglijentă. 

Sintaxă: Propoziţia 

completivă subordonată 

verbului a reproşa se 

introduce prin conjuncţia că. 

Antena 3 21.VI, 

18.22 

Ştiri, crawl „un simplul realizator” un simplu realizator Grafie: Redactare neglijentă. 

 

Antena 3 21.VI, 

22.05 

Ştiri, crawl „sunt vizate Oltenia, Banat, 

Nordul şi...” 

sunt vizate Oltenia, Banatul, 

Nordul şi... 

Sintaxă: Substantivul Banat 

trebuie să fie însoţit de 

articolul definit, deoarece 

este în poziţie de subiect. 

Antena 3 21.VI, 

22.30 

Sinteza zilei, 

Radu Tudor 

„preţul la energie şi preţul la 

gaze s-au scumpit dramatic” 

preţul energiei şi preţul 

gazelor au crescut dramatic 

Semantică: Inadecvare 

semantică. Produsele se 

scumpesc, iar preţurile 

cresc.  

Morfologie: Au fost folosite 

formele prepoziţionale în 

locul formelor flexionare de 

genitiv – utilizare specifică 

limbajului popular. Această 

utilizare ar trebui evitată. 

Antena 3 22.VI, Ştiri, titraj „Deputaţii au adoptat astăzi, Deputaţii au adoptat astăzi Punctuaţie: Între predicat (au 



18.22 legi pe bandă rulantă” legi pe bandă rulantă adoptat) şi complement 

direct (legi) nu se pune 

virgulă. 

Antena 3 22.VI, 

19.53 

La ordinea 

zilei,  

text pe ecran 

„concesionat pe 99 ani” concesionat pe 99 de ani Sintaxă: După numeralele de 

la 20 în sus, se foloseşte 

prepoziţia de. Numeralele de 

la 1 la 19 (şi numeralele 

compuse cu acestea) se leagă 

direct de substantivul 

determinat. 

Antena 3 22.VI, 

22.12 

Sinteza zilei, 

Mugur Ciuvică 

„asigurările astea care le 

plătesc pentru pensii 

angajaţii” 

asigurările astea pe care le 

plătesc pentru pensii angajaţii 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

Antena 3 22.VI, 

22.22, 

22.27 

Sinteza zilei, 

text pe ecran 

„Un apartament în Constanţa 

de 600 000 de euro”  

„O vilă în cartierul 

Primăverii, Bucureşti de 1,5 

milioane de euro” 

Un apartament în Constanţa, 

de 600 000 de euro  

O vilă în cartierul Primăverii, 

Bucureşti, de 1,5 milioane de 

euro 

Punctuaţie: Absenţa virgulei.  

Antena 3 22.VI, 

22.33 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

„Curtea va admite ca şi 

constituţionale tăierile de 

pensii” 

Curtea va admite drept 

constituţionale tăierile de 

pensii 

Sintaxă: Este incorectă 

folosirea conjuncţiei sau 

adverbului şi după prepoziţia 

calităţii ca, chiar şi în 

contextele în care se doreşte 

evitarea unei cacofonii. Se 

poate folosi şi doar după 

adverbul ca, folosit pentru a 

exprima o comparaţie: Este 

la fel de înalt ca şi mine. 

Pentru evitarea cacofoniei, 

se pot folosi prepoziţia 

calităţii drept sau locuţiunea 

prepoziţională în calitate de. 

Antena 3 23.VI, titraj „pensioanarii” pensionarii Grafie. Redactare neglijentă. 



14.21 

Antena 3 23.VI, 

14.34 

Ediţia de prânz,  

S. Iosub 

„s-a discutat strategia de 

apărare şi vulnerabilităţile 

României” 

s-au discutat strategia de 

apărare şi vulnerabilităţile 

României 

Sintaxă: Verbul predicat 

trebuie să aibă forma de 

plural, deoarece subiectul 

este multiplu. 

Antena 3 24.VI, 

10.02 

Ştiri, C. Citre „ceea ce reclamă ei [sînt] 

restrângerea unor drepturi” 

ceea ce reclamă ei este 

restrângerea unor drepturi 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat. 

Antena 3 24.VI, 

16.13 

Ştiri, titraj „expert fiscalitate” expert în fiscalitate Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice dintre 

cuvinte. 

Antena 3 24.VI, 

16.52 

Ştiri, crawl „Nu există victime iar 

deocamdată nu se ştie ce 

sumă a fost furată” 

Nu există victime, iar 

deocamdată nu se ştie ce sumă 

a fost furată 

Punctuaţie: Înaintea 

conjuncţiei iar se foloseşte 

virgula. 

Antena 3 24.VI, 

20.13 

Ştirea zilei, 

voce 

„să se ocupe de deontologia 

profesională a jurnaliştilor” 

să se ocupe de deontologia 

jurnaliştilor 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 3 24.VI, 

22.14 

Sinteza zilei, 

text pe ecran 

„Cîtă încredere...” Câtă încredere Grafie: Neglijenţă de 

redactare. Conform normelor 

în vigoare, se scrie cu litera 

„â” în interiorul cuvintelor. 

Antena 3 24.VI, 

22.19 

Sinteza zilei, 

text pe ecran 

„nu mai are nici un venit” 

„nu i-a mai alocat nici un 

ban” 

nu mai are niciun venit 

nu i-a mai alocat niciun ban 

Grafie: Conform normelor în 

vigoare (v. DOOM, 2005), 

pronumele şi adjectivul 

negativ niciun (nicio etc.) se 

scrie într-un singur cuvânt. 

Antena 3 24.VI, 

22.20 

Sinteza zilei, 

text pe ecran 

„Dumneavoastră însă, care 

vă pricepeţi la comunicare ce 

notă le daţi” 

Dumneavoastră însă, care vă 

pricepeţi la comunicare, ce 

notă le daţi 

Punctuaţie: Lipsa virgulei 

care încadrează propoziţia 

relativă. 

Antena 3 24.VI, 

22.31 

Sinteza zilei, 

text pe ecran 

„Nu există nici o îndoială că 

această părere este împărţită 

şi de alte persoane” 

Nu există nicio îndoială că 

această părere este 

împărtăşită şi de alte persoane 

Grafie: Adjectivul negativ 

nicio se scrie într-un singur 

cuvânt. 

Semantică: Verbul a împărţi 

a fost folosit cu sensul 

verbului a împărtăşi. 

Antena 3 24.VI, crawl „avertizaerea” avertizarea Grafie: Neglijenţă de 



23.33 redactare. 

Antena 3 25.VI, 

0.44 

La ordinea zilei 

(reluare), Radu 

Tudor 

„efectul devastator pe care 

aceste tăieri fără precedent 

după 1989 le are” 

efectul devastator pe care 

aceste tăieri fără precedent 

după 1989 îl are 

Sintaxă: Dezacord între 

pronumele personal 

neaccentuat şi substantivul la 

care se referă. 

Antena 3 25.VI, 

18.45 

La ordinea 

zilei,  

Dana Grecu 

„urmărim declaraţiile de la 

Victoria şi...” 

urmărim declaraţiile de la 

Palatul Victoria şi... 

Semantică: Omiterea 

substantivului Palatul face 

ca enunţul să fie neclar, 

ambiguu.  

Antena 3 25.VI, 

20.58 

Ştirea zilei, 

Gabriela 

Vrânceanu 

Firea 

„Ca să fim precişi, rolul 

guvernului...” 

Ca să fim clari, rolul 

guvernului...  

Semantică: Utilizarea 

adjectivului precis în 

legătură cu persoane este 

foarte familiară, 

nerecomandabilă. 

Antena 3 26.VI, 

11.24 

titraj „lider Grup Minorităţi” liderul Grupului Minorităţilor Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 26.VI, 

21.07 

Ştiri, titraj „prim ministru” prim-ministru Grafie: Substantivul compus 

prim-ministru se scrie cu 

cratimă. 

Antena 3 26.VI, 

21.09 

Ştiri, titraj şi 

voce 

„Românii spun că majorarea 

TVA va înflori comerţul la 

negru” 

Românii spun că majorarea 

TVA va face să înflorească 

comerţul la negru 

Sintaxă: Verbul a înflori nu 

este tranzitiv. 

Antena 3 27.VI, 

10.53 

News 

Magazine, 

moderator 

„fiecare notă care o luai” fiecare notă pe care o luai Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

Antena 3 27.VI, 

11.01 

Ştiri, 

prezentatoare 

„De asemeni, situaţii 

dificile...” 

De asemenea, situaţii dificile... Lexic: Forma de asemeni 

este neliterară. 

Antena 3 27.VI, 

13.04 

Ştiri, subtitrare „Atunci au venit Poliţia şi 

Ambulanţa” 

Atunci au venit poliţia şi 

ambulanţa 

Grafia: Cele două 

substantive nu trebuiau 

scrise cu majusculă, nefiiind 

vorba de instituţii. 

Antena 3 27.VI, 

19.23 

Punctul de 

întâlnire, Radu 

„avem aici, în plasmă, 

imaginile” 

avem aici, pe / la plasmă, 

imaginile 

Sintaxă: Prepoziţie 

neadecvată în context. 



Tudor 

Antena 3 27.VI, 

20.03 

Punctul de 

întâlnire, Radu 

Tudor 

„o măsură care n-ar fi dorit 

s-o ia” 

o măsură pe care n-ar fi dorit 

s-o ia 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

pe înaintea complementului 

direct exprimat prin 

pronumele relativ care. 

Antena 3 28.VI, 

14.28 

Ştiri, reporter „dacă până la urmă preţul 

gazelor se scumpeşte sau 

nu” 

dacă până la urmă preţul 

gazelor creşte sau nu /  

dacă până la urmă gazele se 

scumpesc sau nu 

Semantică: Ceea ce se 

scumpeşte (adică se vinde 

mai scump) este produsul, nu 

preţul. Preţul creşte. 

Antena 3 28.VI, 

16.09 

Ştiri, titraj „economist şef” economist-şef Grafie: Substantivele 

compuse cu şef se scriu cu 

cratimă (cf. DOOM, 2005). 

Antena 3 29.VI, 

9.18 

Ştiri, reporter „ajungând la maximumul 

din ultimele 6 luni” 

ajungând la maximul din 

ultimele 6 luni 

Lexic: Substantivul are 

forma maxim, iar adverbul 

are forma maximum. 

Probabil că forma 

maximumul a fost folosită 

din hipercorectitudine. 

Antena 3 29.VI, 

9.50 

Ştiri, voce „atât în rândul profesorilor, 

cât şi a părinţilor” 

atât în rândul profesorilor, cât 

şi al părinţilor 

Sintaxă: Dezacordul 

articolului genitival, care 

trebuie să se acorde cu 

substantivul rândul.  

Antena 3 29.VI, 

11.07 

Ştiri, 

prezentatoare 

„oameni care se 

încăpăţânează să-şi 

părăsească agoniseala de-o 

viaţă şi din această cauză 

numărul victimelor este 

destul de important” 

oameni care se încăpăţânează 

să nu-şi părăsească 

agoniseala de-o viaţă / 

oameni care refuză să-şi 

părăsească agoniseala de-o 

viaţă 

Semantică: Fiind vorba 

despre oameni care nu vor să 

îşi părăsească locuinţele ca 

să ferească de inundaţii, ar fi 

trebuit ca verbul a părăsi să 

fie la forma negativă. 

Antena 3 29.VI, 

21.06, 

0.07 

Ştiri, titraj „primar oraşul Siret” 

„prefect judeţul Iaşi” 

primarul oraşului Siret 

prefectul judeţului Iaşi 

Sintaxă: Nemarcarea 

relaţiilor sintactice. 

Antena 3 30.VI, 

16.09 

BizBazar,  

M. Guran 

„cum aţi interpreta 

dumneavoastră ca şi analist” 

cum aţi interpreta 

dumneavoastră ca analist 

Sintaxă: Este incorectă 

folosirea conjuncţiei sau 

adverbului şi după prepoziţia 



calităţii ca 

Antena 3 30.VI, 

18.24 

Ştiri, voce „vrea să ţină sub control atât 

inflaţia, dar şi volatilitatea 

cursului” 

vrea să ţină sub control atât 

inflaţia, cât şi volatilitatea 

cursului 

Sintaxă: Conectorii atât... 

cât şi... formează o pereche 

corelativă trebuie să fie 

folosiţi împreună; nu se 

poate substitui adverbul cât 

cu conjuncţia dar. 

 

Recomandări 
 

● „un proiect pilot” (Antena 3, 4.VI, 17.48) − corect: proiect-pilot; 

● „la fel de cinic precum şi calculul” (Antena 3, 9.VI, 17.21) − corect: precum calculul; 

● „Adrian Năstase şi-a încheiat luarea de cuvânt în plen” (Antena 3, 15.VI, 15.40, Ediţie specială) – corect: Adrian Năstase şi-a încheiat discursul 

din plen (Acţiunea de a lua cuvântul are o durată foarte scurtă, nu se poate folosi împreună cu verbe care exprimă începutul, continuitatea sau sfârşitul 

acţiunii. Prezentatoarea a confundat expresia luare de cuvânt (a lua cuvântul) cu substantivul discurs (cineva ţine un discurs din momentul în care ia 

cuvântul.); 

● „să deschidă seiful” (Antena 3, 18.VI, 14.17); „seif” (Antena 3, 20.VI, 16.03, Ştiri, voce) – corect: să deschidă seiful; seif; 

● se folosesc ghimelele “ ” (de exemplu: “Prima Casă” – Antena 3, 22.VI, 18.24, Ştiri, titraj); se recomandă folosirea ghilimelelor „ ” („Prima Casă”); 

● „un alt ministru al Guvernului, Vasile Blaga...” (Antena 3, 26.VI, 21.13, Ştiri, voce) – corect: un alt ministru, Vasile Blaga... (exprimare uşor 

pleonastică); 

● „în acest week-end” (Antena 3, 26.VI, 21.16, Ştiri, titraj) – corect: în acest weekend; 

● „traficul feroviar” (Antena 3, 27.VI, 19.00, Ştiri, prezentatoare) – corect: traficul feroviar. 

 

 


