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Antena 3 

(1–30 aprilie 2010) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeală Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 3 1.IV, 

15.14  

Ediţia de prânz, 

Andrei Bădin 

mai ales în ultimile luni mai ales în ultimele luni Morfologie: Adjectivul ultim are 

patru forme flexionare: ultim, 

ultimă, ultimi, ultime. 

Antena 3 1.IV, 

15.14  

Ediţia de prânz, 

Andrei Bădin 

doisprezece mii douăsprezece mii Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

Antena 3 1.IV, 

15.17 

Ediţia de prânz, 

crawl 

a ajuns la autobaza RATB 

Titan unde negociază cu 

sindicaliştii 

a ajuns la autobaza RATB 

Titan, unde negociază cu 

sindicaliştii 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

separă propoziţia relativă de cea 

principală. 

Antena 3 1.IV, 

15.43 

Ediţia de prânz, 

crawl 

Directorul general al 

METROREX Gheorghe 

Udrişte: 

Directorul general al 

METROREX, Gheorghe 

Udrişte: 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

izolează apoziţia. 

Antena 3 1.IV, 

15.45 

Ediţia de prânz, 

titraj 

Nu se poate ca unii angajaţi 

să aibă 75% în plus în timp 

ce alţii au 75% în minus 

Nu se poate ca unii angajaţi 

să aibă 75% în plus, în timp 

ce alţii au 75% în minus 

Punctuaţie: Lipsa virgulei care 

separă circumstanţialul opoziţional. 

Antena 3 1.IV, 

16.05 

Ştiri, reporter fie că se află în staţia de 

autobuz, nici măcar... 

chiar dacă că se află în staţia 

de autobuz, nici măcar... 

Sintaxă: Conjuncţia coordonatoare 

disjunctivă fie nu poate apărea decât 

sub forma fie..., fie. 

Antena 3 1.IV, 

16.07 

Ştiri, titraj au ajuns cu greu la servicu 

astăzi 

au ajuns cu greu la serviciu 

astăzi 

Grafie: Greşeală de tehnoredactare. 

Antena 3 1.IV, 

16.09 

Ştiri, voce bugetul medicinii primare bugetul medicinei primare Morfologie: Formă greşită de genitiv 

a substantivului. 

Antena 3 3.IV, 

20.41 

Q&A, 

corespondent 

 

Spuneţi-ne, ce-s cu toate 

bunătăţile astea? 

Spuneţi-ne, ce-i cu toate 

bunătăţile astea? 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a, terminate la infinitiv în e, se 

accentuează pe radical, nu pe sufix. 

Sintaxă: Acord prin atracţie − verbul 
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a fi este, în acest context, 

impersonal, deci trebuie să aibă 

formă de persoana a III-a singular; 

acordul la persoana a III-a plural s-a 

făcut ca urmare a vecinătăţii 

substantivului la plural bunătăţi. 

Antena 3 3.IV, 

20.41 

Q&A, 

corespondent 

mai exact [ecsact] mai exact [egzact] Pronunţare: rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

Antena 3 3.IV, 

22.05 

Ştiri, reporter în ultimile trei zile în ultimele trei zile Morfologie: Adjectivul ultim are 

patru forme flexionare: ultim, 

ultimă, ultimi, ultime. 

Antena 3 3.IV, 

22.38 

Ştiri, reporter niciuna dintre bucatele pe 

care le-aţi văzut la 

televizor nu vor fi gustate 

niciuna dintre bucatele pe 

care le-aţi văzut la televizor 

nu va fi gustată 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

Antena 3 6.IV, 

9.18 

Ştiri, voce treizeci şi unu de firme treizeci şi una de firme Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

Antena 3 6.IV, 

9.19 

Ştiri, crawl 101 de percheziţii 

domiciliare au loc... 

101 percheziţii domiciliare au 

loc... 

Sintaxă: Prepoziţia de se foloseşte 

obligatoriu după numeralele 

cardinale mai mari sau egale cu 20 şi 

după compusele cu acestea, dar nu 

este permisă după numeralele mai 

mici de 20 şi după compusele cu 

acestea. 

Antena 3 6.IV, 

9.21 

Ştiri, reporter toate încasările trebuiesc 

acumulate 

toate încasările trebuie 

acumulate 

Morfologie: Verbul a trebui are, la 

indicativ prezent, formă unică, de 

persoana a III-a singular − trebuie. 

Antena 3 6.IV, 

9.32 

Ştiri, reporter nu ar trebui să aibă 

repercursiuni asupra lor 

nu ar trebui să aibă 

repercusiuni asupra lor 

Pronunţare: Rostire greşită (cu un r 

în plus) a substantivului neologic. 

Antena 3 6.IV, 

9.32 

Ştiri, reporter noul contract colectiv de 

muncă practic le 

noul contract colectiv de 

muncă practic le 

Sintaxă: Dezacord − predicatul a 

fost acordat cu substantivul banii 
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înjumătăţesc banii înjumătăţeşte banii (complement direct), în loc de 

substantivul contract (subiect). 

Antena 3 6.IV, 

9.39 

Ştiri, crawl în Bucureşti şi în 12 de 

judeţe din ţară 

în Bucureşti şi în 12 judeţe 

din ţară 

Sintaxă: Prepoziţia de se foloseşte 

obligatoriu după numeralele 

cardinale mai mari sau egale cu 20 şi 

după compusele cu acestea, dar nu 

este permisă după numeralele mai 

mici de 20 şi după compusele cu 

acestea. 

Antena 3 6.IV, 

9.49 

Ştiri, 

corespondent 

unde turiştii au putut servi 

masa 

unde turiştii au putut lua 

masa 

Semantică: Verbul a servi se 

foloseşte corect în contextul a servi 

pe cineva cu ceva. 

Antena 3 6.IV, 

9.54 

Ştiri, voce detectorii de explozibil detectoare de explozibil Morfologie: Formă greşită de plural 

a substantivului neutru. Pluralul 

detectori ar corespunde unui 

substantiv masculin. 

Antena 3 6.IV, 

9.55 

Ştiri, voce potrivit aceleiaşi prevederi potrivit aceleiaşi prevederi Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

Antena 3 6.IV, 

10.08 

Ştiri, crawl Administraţia Obama va 

prezenta astăzi nouă 

strategie nucleară 

Administraţia Obama va 

prezenta astăzi noua/o nouă 

strategie nucleară 

 

Grafie: Probabil, greşeală de 

tehnoredactare. 

Antena 3 6.IV, 

10.10 

Ştiri, titraj dacă sunt mai mult de 60 

de zile de îngriji medicale 

dacă sunt mai mult de 60 de 

zile de îngrijiri medicale 

Grafie: Greşeală de tehnoredactare. 

Antena 3 7.IV, 

8.04 

Ştiri, voce astfel de prevederi astfel de prevederi Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

Antena 3 7.IV, 

8.38 

Ştiri, Mădălina 

Puşcalău 

nu vrea să ia deocamdată 

preşidenţia 

nu vrea să ia deocamdată 

preşedinţia 

Pronunţare, lexic: Substantivul 

preşedinţie este format de la 

preşedinte + sufixul -ie. 

Antena 3 7.IV, Ştiri, reporter cele 33 la sută de cele 33 de procente în plus la Semantică: Pleonasm. 
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9.21 procente în plus la salariu salariu / cei 33 la sută în plus 

la salariu 

Antena 3 7.IV, 

9.41 

Ştiri, titraj are în vedere un plan de 

restructurare al angajaţilor 

are în vedere un plan de 

restructurare a angajaţilor 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

articolului genitival (care trebuie să 

se acorde cu substantivul 

restructurare, nu cu plan). 

Antena 3 7.IV, 

9.47 

Ştiri, voce tinerii vroiau un singur 

lucru 

tinerii voiau un singur lucru Morfologie: Forma de imperfect 

vroiau este un hibrid între voiau (de 

la verbul a voi) şi vreau (de la verbul 

a vrea). 

Antena 3 7.IV, 

9.51 

Ştiri, Meteo, 

titraj 

Evoluţie precipitaţii Evoluţia precipitaţiilor Sintaxă: Lipsa marcării relaţiilor 

sintactice. 

Antena 3 7.IV, 

14.10 

Ştiri, Meteo, 

crawl 

peste 25.000 pachete de 

ţigări 

peste 25.000 de pachete de 

ţigări 

Sintaxă: Prepoziţia de se foloseşte 

obligatoriu după numeralele 

cardinale mai mari sau egale cu 20 şi 

după compusele cu acestea. 

Antena 3 7.IV, 

14.15 

Ştiri, Irina 

Petraru 

Ar trebui să funcţioneze 

retroactiv această lege. 

Ori, principiul... 

Ar trebui să funcţioneze 

retroactiv această lege. Or, 

principiul... 

Semantică: Confuzie paronimică 

între conjuncţia coordonatoare 

disjunctivă ori, din fondul vechi al 

limbii, şi conectorul transfrastic 

neologic or. 

Antena 3 7.IV, 

14.22 

Ştiri, 

corespondentă 

avea mai multe datorii şi 

vroia să şi le achite 

avea mai multe datorii şi voia 

să şi le achite 

Morfologie: Forma de imperfect 

vroia este un hibrid între voia (de la 

verbul a voi) şi vrea (de la verbul a 

vrea). 

Antena 3 7.IV, 

14.32 

Ştiri, Irina 

Petraru 

ministrul Daniel Funeriu ministrul Daniel Funeriu Pronunţare: Accentuare greşită a 

numelui propriu. 

Antena 3 7.IV, 

15.25 

Ediţia de prânz, 

Andrei Bădin 

apreciem că vor fi afectate 

toate pensiile aflate în 

plată, cât şi cele care... 

apreciem că vor fi afectate 

atât toate pensiile aflate în 

plată, cât şi cele care... 

Sintaxă: cât şi nu poate apărea decât 

în prezenţa corelativului atât. 
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Antena 3 7.IV, 

15.38 

Ediţia de prânz, 

Sorina Matei 
drept pentru care 
premierul a reacţionat aşa 

cum ai văzut şi tu 

drept care premierul a 

reacţionat aşa cum ai văzut şi 

tu 

Semantică: Pleonasm. 

Antena 3 7.IV, 

18.36 

Ştiri, titraj 

 

ministrul român de externe ministrul român de Externe Grafie: Numele ministerelor se scriu 

cu majusculă. 

Antena 3 7.IV, 

18.37 

Ştiri, Sport, 

Mihai Jurca 

avem un scurt respiro din 

punct de vedere al 

precipitaţiilor 

avem un scurt respiro din 

punctul de vedere al 

precipitaţiilor 

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 7.IV, 

21.14 

Ştiri, reporter sunt aproape doisprezece 

ore de când se discută 

sunt aproape douăsprezece 

ore de când se discută 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

Antena 3 7.IV, 

21.15 

Ştiri, voce fiul bătrânului decedat este 

sceptic în ceea ce priveşte 

finalitatea acestui caz 

fiul bătrânului decedat este 

sceptic în ceea ce priveşte 

finalizarea acestui caz 

Semantică: Substantivul finalitate, 

care are sensul „scop, ţel, ţintă”, este 

folosit greşit, pe baza asemănării 

formale, cu sensul „finalizare”. 

Antena 3 7.IV, 

21.52 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

astea sunt lucruri care le-

am găsit 

astea sunt lucruri pe care le-

am găsit 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, care marchează 

relativul complement direct. 

Antena 3 7.IV, 

21.53 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

de multe ori ar trebui să 

aibe 

de multe ori ar trebui să aibă Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv prezent a verbului a avea. 

Antena 3 7.IV, 

22.01 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

este fiul victimei, a omului 

care a fost bătut pe trecerea 

de pietoni 

este fiul victimei, al omului 

care a fost bătut pe trecerea 

de pietoni 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

articolului genitival. 

Antena 3 7.IV, 

22.05 

Sinteza zilei, 

Radu Tudor 

vroiam să vă întreb voiam să vă întreb Morfologie: Forma de imperfect 

vroia este un hibrid între voia (de la 

verbul a voi) şi vrea (de la verbul a 

vrea). 

Antena 3 7.IV, 

22.06 

Sinteza zilei, 

Radu Tudor 

Spuneţi-mi 

Spuneţi-ne 

Spuneţi-mi 

Spuneţi-ne 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a, terminate la infinitiv în e, se 
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accentuează pe radical, nu pe sufix. 

Antena 3 7.IV, 

22.47 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

astăzi avea un acces de 

furie 

astăzi avea un acces de furie Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

Antena 3 8.IV, 

14.10 

Ştiri, reporter în orice moment ne 

aşteptăm ca să avem o 

veste 

în orice moment ne aşteptăm 

să avem o veste 

Sintaxă: Conectorul ca să se 

foloseşte numai pentru a introduce 

propoziţii circumstanţiale de scop; 

pentru propoziţiile necircum-

stanţiale, se foloseşte să (Vrea să 

plece) sau ca... să (Vrea ca Ion să 

plece). 

Antena 3 8.IV, 

14.11 

Ştiri, reporter cât şi coraborate, probabil, 

cu alte probe 

cât şi coroborate, probabil, 

cu alte probe 

Pronunţare: Rostire greşită a 

adjectivului participial provenit de la 

verbul neologic a corobora, probabil 

prin suprapunerea mentală cu a 

colabora. 

Antena 3 8.IV, 

14.34 

Ştiri, Irina 

Petraru 

nu putem spune aici cu 

exactitate [ecsactitate] ce 

se va întâmpla 

nu putem spune aici cu 

exactitate [egzactitate] ce se 

va întâmpla 

Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

Antena 3 8.IV, 

14.42 

Ştiri, Irina 

Petraru 

sunt chemaţi ca şi martori sunt chemaţi ca martori Sintaxă: Şi parazitar. Structura ca şi 

poate apărea numai în construcţii 

comparative: Ca şi Ion, am renunţat 

la televizor. 

Antena 3 8.IV, 

15.06 

Ediţia de prânz, 

reporter 

va fi cu siguranţă vorba şi 

despre o posibilă reţinere a 

celor doi 

va fi vorba şi despre o 

posibilă reţinere a celor doi 

va fi cu siguranţă vorba şi 

despre o reţinere a celor doi 

Semantică: Contradicţie logică. 

Antena 3 8.IV, 

15.22 

Ediţia de prânz, 

Sabina Iosub 

modul de reacţie al 

autorităţilor 

modul de reacţie a 

autorităţilor 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

articolului genitival, care trebuie să 

se acorde cu substantivul reacţie, nu 

cu mod. 
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Antena 3 15.IV, 

21.43 

Sinteza zilei, 

Mihai Gâdea 

teoria a fost enunţată, să 

vedem dacă ea ar putea fi 

aplicabilă 

teoria a fost enunţată, să 

vedem dacă ea ar putea fi 

aplicată 

Semantică: Sufixul -bil exprimă 

ideea de posibil, prin urmare 

asocierea cuvântului derivat cu acest 

sufix cu verbul a putea constituie un 

pleonasm. 

Antena 3 17.IV, 

18.05 

Ştiri, reporteră  spuneţi-ne! spuneţi-ne! Morfologie: Forma de imperativ a 

verbelor este omonimă cu cea de la 

indicativ prezent, prin urmare, 

accentul este pe radical, nu pe sufix. 

Antena 3 17.IV, 

18.12 

Ştiri, titraj Preşedintele Lech 

Kaczyński şi soţia sa, 

Maria vor fi înmormântaţi 

la Cracovia 

Preşedintele Lech Kaczyński 

şi soţia sa, Maria, vor fi 

înmormântaţi la Cracovia 

Punctuaţie: Apoziţia se izolează prin 

virgule. 

Antena 3 18.IV, 

11.19 

News Magazine, 

Laurenţiu 

Rădulescu  

în această piaţă pot încape 

30.000 de persoane 

în această piaţă pot încăpea 

30.000 de persoane 

Morfologie: Verbul prezintă la 

infinitiv sufixul -ea. 

(La 12,07 reporterul foloseşte corect 

verbul.) 

Antena 3 19.IV, 

18.28 

Ştiri, Ela 

Caramalău 

minim 12 ani de închisoare minimum 12 ani de 

închisoare 

Morfologie: În acest context trebuia 

folosit adverbul minimum, nu 

adjectivul minim (ca în punctaj 

minim). 

Antena 3 20.IV, 

21.14 

Ştiri, titraj Preşedinte Partidul 

Conservator 
Preşedintele Partidului 

Conservator 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiei 

sintactice. 

Antena 3 21.IV, 

15.01 

Ştiri, titraj maxim 300 de membri maximum 300 de membri Morfologie: În acest context trebuia 

folosit adverbul maximum, nu 

adjectivul maxim (ca în punctaj 

maxim). 

Antena 3 21.IV, 

18.01 

Ştiri, titraj Dornică să dea explicaţii, 

E. Udrea a greşit pluralul 

cuvântului aeroport 

Dornică să dea explicaţii, E. 

Udrea a greşit pluralul 

cuvântului „aeroport” 

Grafie: Cuvântul citat trebuia să fie 

pus între ghilimele (sau marcat prin 

caractere italice). 
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Antena 3 21.IV, 

18.03 

Ştiri, Simona 

Popa 

termen de minim 30 de 

zile 

termen de minimum 30 de 

zile 

Morfologie: În acest context trebuia 

folosit adverbul minimum, nu 

adjectivul minim (ca în punctaj 

minim). 

Antena 3 22.IV, 

21.08 

Ştiri, titraj Românii, consumă 

etnobotanice  

Românii consumă 

etnobotanice 

Punctuaţie: Între subiect şi predicat 

nu se pune virgulă. (La 21,09 se 

corectează.) 

Antena 3 22.IV, 

21.10 

Ştiri, titraj Legea ANI încală legea Legea ANI încalcă legea Grafie: Greşeală de tehnoredactare.  

Antena 3 23.IV, 

21.00 

Ştiri, titraj Ce-aţi păţit măi fraţilor de 

sunteţi aşa morcoviţi? 

Ce-aţi păţit, măi fraţilor, de 

sunteţi aşa morcoviţi? 

Punctuaţie: Vocativul se separă prin 

virgule de restul enunţului. 

Antena 3 23.IV, 

21.11 

Ştiri, titraj Organizatorii au cerut 

ajutorul jandarmilor pentru 

a ţine situaţi sub control 

Organizatorii au cerut 

ajutorul jandarmilor pentru a 

ţine situaţia sub control 

Grafie: Greşeală de tehnoredactare.  

Antena 3 23.IV, 

21.40 

Ştiri, titraj ne-a spus în scris, pentru că 

aşa comunicăm că este 

foarte recunoscător şi 

mulţumit 

ne-a spus în scris, pentru că 

aşa comunicăm, că este foarte 

recunoscător şi mulţumit 

Punctuaţie: Explicaţia suplimentară 

trebuia să fie separată de restul 

enunţului prin virgule. 

Antena 3 23.IV, 

21.40 

Ştiri, titraj Pacientul nu putea vorbi, 

alimenta sau respira 

normal 

Pacientul nu putea să 

vorbească, să se alimenteze 
sau să respire normal 

Sintaxă: În context, verbul trebuia să 

fie reflexiv, altfel, sensul lui se 

schimbă („a alimenta pe altcineva).  

Antena 3 24.IV, 

11.04 

Ştiri, Bogdan 

Ocnaru 

minister care gestionează 

pe partea administrativă 
acest spital 

minister care gestionează din 

punct de vedere 

administrativ acest spital 

Sintaxă, stilistică: Folosirea 

nepotrivită a construcţiei pe partea, 

care conţine prepoziţia pe (foarte 

extinsă în limba actuală), pentru a 

introduce un circumstanţial de 

relaţie.  

Antena 3 25.IV, 

18.11 

Ştiri, titraj Federaţia AGROSTAR 

cere […] să nu impună taxe  

producători agricoli 

Federaţia AGROSTAR cere 

[…] să nu impună taxe  

producătorilor agricoli 

Grafie: Greşeală de tehnoredactare. 



 9 

Antena 3 25.IV, 

18.20 

Ştiri, titraj Amelia Antoniu se simte 

mai bine, şi a fost 

deconectată de la aparate 

Amelia Antoniu se simte mai 

bine şi a fost deconectată de 

la aparate 

Punctuaţie: Între cele două propoziţii 

coordonate nu se pune virgulă. 

Antena 3 25.IV, 

18.26 

Ştiri, titraj mini-vacanţa de 1 mai minivacanţa de 1 Mai Grafie: 1. Substantivul minivacanţă 

se scrie fără cratimă (vezi DOOM2, 

2005). 

2. Numele sărbătorii internaţionale 

se scrie cu literă mare.  

Antena 3 25.IV, 

18.35 

Ştiri, titraj Britanicii şi-au cerut scuze 

iar oficialul a fost mutat la 

un alt departament 

Britanicii şi-au cerut scuze, 

iar oficialul a fost mutat la un 

alt departament 

Punctuaţie: Înainte de conjuncţiile 

adversative se pune virgulă. 

Antena 3 27.IV, 

16.15 

BizBazar, Moise 

Guran 

Spuneţi-mi! Spuneţi-mi! Morfologie: Forma de imperativ a 

verbelor este omonimă cu cea de la 

indicativ prezent, prin urmare, 

accentul este pe radical, nu pe sufix. 

Antena 3 27.IV, 

16.20 

BizBazar, Moise 

Guran 

Bucureştiul e pe cifre şi pe 

bani un oraş european 

Bucureştiul e în ce priveşte 

cifrele şi banii un oraş 

european 

Sintaxă, semantică: Utilizarea 

improprie a prepoziţiei pe, pentru a 

introduce un circumstanţial de 

relaţie. 

Antena 3 27.IV, 

16.46 

BizBazar, Moise 

Guran 

e musai să vă cumpăraţi 

neapărat 

e musai să vă cumpăraţi Semantică: Pleonasm. 

Antena 3 27.IV, 

16.50 

BizBazar, Moise 

Guran 

credeţi-mă! credeţi-mă! Morfologie: Forma de imperativ a 

verbelor este omonimă cu cea de la 

indicativ prezent, prin urmare, 

accentul este pe radical, nu pe sufix. 

 

Recomandări : 
● „Min. Sănătăţii” (Antena 3, 6.IV, 9.30) – recomandat: Ministerul (se poate confunda cu ministrul); 

● „Suntem o ţară de virtuali pacienţi în mod real” (Antena 3, 6.IV, 9.40) − inconsecvenţă logică; 

● „negocieri pe sănătate” (Antena 3, 6.IV, 9.41, titraj) − recomandat: pe tema, pe problema; 

● „partea a doua a emisiunii e dedicată gesturilor politice” (Antena 3, 6.IV, 9.42) − recomandat: e rezervată; 
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● „capriciile vremii se vor simţi bine şi la munte” (Antena 3, 6.IV, 9.43) − exces stilistic; 

● „ar trebui să rămână la fel ca şi până acum” (Antena 3, 7.IV, 14.31, corespondentă) − recomandat: la fel/ca şi până acum ; 

● „vă aduceţi aminte despre fostul şef al...” (Antena 3, 7.IV, 22.24) − recomandat: de; 

● „primul-ministru”, „primului-ministru” (Antena 3, 15.IV, 22.15; 19.IV, 18,45; 20.IV, 21,30; 22.IV, 21.29; 23.IV, 21.35) – corect: 

prim-ministrul, prim-ministrului; 

● „întrebarea din debutul acestei ediţii speciale” (Antena 3, 17.IV, 17.54) – recomandat: întrebarea de la începutul acestei ediţii 

speciale; 

● „aceste particule rămân în continuare la altitudinea [...]” (Antena 3, 17.IV, 18.07) – corect: aceste particule rămân la altitudinea; 

● „în jurul orelor douăsprezece” (Antena 3, 17.IV, 18.10) – recomandat: în jurul orei douăsprezece; 

● „la orele nouăsprezece” (Antena 3, 17.IV, 18.15) – recomandat: la ora nouăsprezece; 

● „la nivel de mentalitate suntem în comuna primitivă în România” (Antena 3, 22.IV, 21.52) – recomandat: în ceea ce priveşte 

mentalitatea;. 

● „ne făceam acuma calculele eu şi colegii” (Antena 3, 27.IV, 16.43) – recomandat: ne făceam acuma calculele eu şi colegii mei. 

  


