
 
Antena 3 
 
Carmen Mîrzea-Vasile 
 
 

Postul Ziua, ora Emisiunea Prezentatorul Varianta greşită/ 
nerecomandată 

Varianta corectă/ 
recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

27 nov. 2007 (20.04 - 21.23) 
Antena 
3 
 

27 nov.,  
20.04 

Ştirea 
zilei 

text scris pe 
ecran 

a fost difuzat un 
interviu ..., 
încălcându-se prin 
această dispoziţie art. 
39  

a fost difuzat un interviu 
..., încălcându-se (,) prin 
aceasta (,) dispoziţia art. 
39 

sintaxă, semantică 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.08 

Ştirea 
zilei 

crawl ca urmare percepţiei ca urmare a percepţiei ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

27 nov.,  
20.09 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Vot „da“ sau vot „nu“ 
la SMS 1244  

Vot „da“ sau vot „nu“ 
prin mesaj/SMS la 
numărul 1244 

semantică: Nu se poate trimite un 
SMS (cel conţinând opţiunea de vot) 
la un SMS. Din dorinţa de exprimare 
condensată, corectitudinea semantico-
logică a enunţului (cu mesajul simplu: 
„Trimiteţi un SMS la numărul de 
telefon ...“) are de suferit. 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.09 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

au anunţat că nu merg 
joi la consultări, titra 
o ştire că doar trei vor 
merge, doar trei 
partide 

au spus că nu merg joi la 
consultări, anunţa o ştire 
că doar trei vor merge, 
doar trei partide 

lexic (un ziar titrează, o ştire anunţă, 
informează) 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.12 

Ştirea 
zilei 

crawl a anunţat introducerea 
unui sistem de 
paşaport 

? a anunţat introducerea 
unui tip de paşaport 

lexic, semantică 

Antena 27 nov.,  Ştirea crawl Preşedintele Traian La Madrid, preşedintele sintaxă: Topică. 
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3 20.12 zilei Băsescu a rostit, la 
Madrid, un discurs la 
sediul Camerei 
deputaţilor, unde s-a 
întâlnit cu ... 

Traian Băsescu a rostit 
un discurs la sediul 
Camerei deputaţilor, 
unde s-a întâlnit cu ... 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.13 

Ştirea 
zilei 

crawl aceste companii ar 
putea oferii salarii 

aceste companii ar putea 
oferi salarii 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

27 nov.,  
20.13 

Ştirea 
zilei 

crawl Astfel România Astfel, România punctuaţie 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.15 

Ştirea 
zilei 

crawl a fost spuspendat a fost suspendat ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

27 nov.,  
20.16 

Ştirea 
zilei 

crawl în intreprinderile mici în întreprinderile mici ortografie 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.19 

Ştirea 
zilei 

crawl băncile îşi vor 
concentra activitatea 
..., pe parcurs ce 
piaţa creditelor va ... 

băncile îşi vor concentra 
activitatea ..., pe măsură 
ce piaţa creditelor va ... 

lexic 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.22 

Ştirea 
zilei 

crawl circulaţia se 
desfăşoara 

circulaţia se desfăşoară ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

27 nov.,  
20.22 

Ştirea 
zilei 

crawl , iar pe alocuri, din 
cauza 

, iar, pe alocuri, din cauza punctuaţie 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.23 

Ştirea 
zilei 

crawl urmatoarei rute următoarei rute ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

27 nov.,  
20.26 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Domnule Sorin 
Oprescu, două idei. 
Cu ele mă îndrept 
către dumneavoastră. 
Să nu credeţi că vă las 
nevorbit în această 
seară. Mai mustăciţi 
din când în când aşa ... 
vă bucuraţi când se 

 ... vă bucuraţi când se 
ceartă liberalii între ei, 
fie că-s de la PLD, fie de 
la PNL, creşte PSD-ul, 
nu? 

stilistică: Discurs prolix. Stil foarte 
„relaxat“, inventivitate „nefericită“. 
morfologie: În limba română, verbul a 
vorbi nu are o formă activă de 
participiu negativ (şi nici afirmativ).  
lexic: Verbul a mustăci nu este folosit 
adecvat contextului comunicaţional. 
sintaxă: Forţare a caracterizării 
categorizante (liberali PLD sau PNL, 
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ceartă liberalii între ei, 
fie că-s PLD sau 
PNL, creşte PSD-ul, 
nu? 

în loc de liberali de la PLD sau de la 
PNL, ori  liberali peledişti sau 
penelişti). 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.27 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

nu pot să-l las aşa 
nevorbit 

 Stilistică: Stil „relaxat“. 
morfologie: În limba română, verbul a 
vorbi nu are o formă activă de 
participiu negativ (şi nici afirmativ).  

Antena 
3 

27 nov.,  
20.32 

Ştirea 
zilei 

crawl Preţul ridicat al 
petrolului şi cotaţia 
redusă a dolarului au 
amplificat presiunile 
inflaţioniste în state 
precum Emiratele 
Arabe Unite, care a 
anunţat că va revizui 
politica monetară 

 Preţul ridicat al 
petrolului şi cotaţia 
redusă a dolarului au 
amplificat presiunile 
inflaţioniste în state 
precum Emiratele Arabe 
Unite, care au anunţat că 
vor revizui politica 
monetară 

sintaxă: Dezacord (de două ori). 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.38 

Ştirea 
zilei 

crawl  senator Partidul 
Conservator 

senator al Partidului 
Conservator 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 

Antena 
3 

27 nov.,  
20.43 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Cum vă explicaţi că 
preşedintele Traian 
Băsescu, altă dată în 
stare să cheme la vot 
tot poporul, de data 
aceasta nu i-a mai 
ieşit? 

Cum vă explicaţi că 
preşedintelui Traian 
Băsescu, altă dată în stare 
să cheme la vot tot 
poporul, de data aceasta 
nu i-a mai ieşit? 

sintaxă: Anacolut. 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.02 

Ştiri crawl Sergiu 
Andon:Comisia 

Sergiu Andon: Comisia punctuaţie 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.12 

Ştiri crawl a face dovada ... iar 
pragul minim fixat ... 

a face dovada ..., iar 
pragul minim fixat ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.15 

Ştiri voce căpşunarii vor rupe 
casele de schimb cu 

 stilistică 
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euro, ca să aibă ce 
sparge mai apoi în 
hipermarketuri 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.16 

Ştiri Maria 
Coman 

preţuri mai mari la 
preparatele 
tradiţionale din carne, 
cozonaci şi băutură 

preţuri mai mari la 
preparate tradiţionale din 
carne, la cozonaci şi la 
băutură 

sintaxă: Nerepetarea prepoziţiei la, în 
acest caz, poate produce o confuzie în 
interpretare (preparate tradiţionale 
din carne, din cozonaci şi din 
băutură). 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.17 

Ştiri voce va costa cu 40 % mai 
mult decât preţul de 
anul trecut 

va costa cu 40 % mai 
mult decât anul trecut 

semantică 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.17 

Ştiri Maria 
Coman 

averile multora dintre 
ei au crescut fabulos, 
potrivit datelor 
revistei, într-un an de 
zile.  

averile multora dintre ei 
au crescut foarte mult, în 
numai un an, potrivit 
datelor revistei./ Potrivit 
datelor revistei, averile 
multora dintre ei au 
crescut foarte mult, în 
numai un an. 

sintaxă: Topică. 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.20 

Ştiri crawl preş.Secţia 
Ginecologie CMR 

preşedinte al Secţiei 
Ginecologie CMR 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtare nerecomandată. 

Antena 
3 

27 nov.,  
21.20 

Ştiri crawl plutonier major plutonier-major ortografie 

28 nov. 2007 (20.14 - 22.33) 
Antena 
3 

28 nov.,  
20.15 

Ştirea 
zilei 

crawl producătorul sudedez 
de avioane 

producătorul suedez de 
avioane 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

28 nov.,  
20.16 

Ştirea 
zilei 

crawl pe care guvernul şi-a 
asumat răspunderea 

pentru care guvernul şi-a 
asumat răspunderea 

sintaxă, semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.18 

Ştirea 
zilei 

crawl PROBLEMELE 
SEMNALATE DE 
CE ÎN CAZUL 

PROBLEMELE 
SEMNALATE DE C.E. 
ÎN CAZUL 

punctuaţie 
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NUMĂRULUI NUMĂRULUI 
Antena 
3 

28 nov.,  
20.21 

Ştirea 
zilei 

crawl Consiliu de 
Administraţiei 

Consiliu de Administraţie ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

28 nov.,  
20.21 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

s-a salvat la acel 
moment şi partidul, şi 
preşedintele 

s-au salvat la acel 
moment şi partidul, şi 
preşedintele 

sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.23 

Ştirea 
zilei 

crawl milioane euro milioane de euro sintaxă 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.24 

Ştirea 
zilei 

crawl medici rezidenţi au 
fost nevoiţi să ... 

medicii rezidenţi au fost 
nevoiţi să ... 

ortografie: În acest context, 
substantivul trebuia să fie articulat. 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.25 

Ştirea 
zilei 

crawl au mai fost invitaţi ... 
fostul premier ..., 
fostul ministru al 
industriilor Dan Ioan 
Popescu dar şi un 
reprezentant  

au mai fost invitaţi ... 
fostul premier ..., fostul 
ministru al industriilor 
Dan Ioan Popescu, dar şi 
un reprezentant 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.25 

Ştirea 
zilei 

crawl Consiliului Energiei a 
acceptat 

Consiliul Energiei a 
acceptat 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

28 nov.,  
20.29 

Ştirea 
zilei 

crawl clienţii ucrainieni clienţii ucraineni morfologie 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.32 

Ştirea 
zilei 

crawl a fost vândut pe bursa 
de valori 

a fost vândut la bursa de 
valori 

sintaxă, semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
20.41 

Ştirea 
zilei 

crawl liderii Uniunii sunt 
nemulţumiţi, că unii 
colegi parlamentari 

liderii Uniunii sunt 
nemulţumiţi că unii 
colegi parlamentari 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.01 

Ştiri voce virusul a fost 
descoperit într-o 
gospodărie ..., după ce 
veteranii au fost 
informaţi că acolo 
muriseră mai multe 
păsări 

virusul a fost descoperit 
într-o gospodărie ..., după 
ce veterinarii au fost 
informaţi că acolo 
muriseră mai multe 
păsări 

lexic: Greşeală din neatenţie, 
explicabilă prin atracţia paronimică. 
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Antena 
3 

28 nov.,  
21.04 

Ştiri crawl preş. Uniunea 
Crescătorilor de păsări 

preşedintele Uniunii 
Crescătorilor de Păsări 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtare nerecomandată. 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.04 

Ştiri Maria 
Coman 

România riscă să fie 
dată în judecată ... în 
două chestiuni diferite 

România riscă să fie dată 
în judecată ... în legătură 
cu două chestiuni diferite 

lexic, semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.05 

Ştiri Mihaela 
Călin 

un apel de urgenţă, un 
apel care vine pe 112 

un apel de urgenţă, un 
apel care vine la 112 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a 
prepoziţiei. 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.06 

Ştiri voce au dat asigurări că vor 
rezolva problemele 
tehnice care să 
permită localizarea 
apelurilor făcute la 
112 

au dat asigurări că vor 
rezolva problemele 
tehnice care nu  
permit/astfel încât să fie 
posibilă localizarea 
apelurilor făcute la 112 

semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.08 

Ştiri crawl propune autorităţilor 
române o ofertă de 
offset de un miliard de 
euro 

 lexic 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.09 

Ştiri crawl comis. european pt 
impozite şi uniune 
vamală 

comisarul european 
pentru impozite şi 
uniune vamală 

ortografie: Prescurtări nerecomandate. 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.10 

Ştiri titraj Este un element de 
corecţie nu o joacă 

Este un element de 
corecţie, nu o joacă 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.13 

Ştiri crawl unul din principiile unul dintre principiile sintaxă: Folosirea incorectă a  
prepoziţiei (din se foloseşte cu 
substantive la singular, iar dintre se 
foloseşte cu substantive la plural). 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.13 

Ştiri crawl intensificări in  intensificări în ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

28 nov.,  
21.15 

Ştiri crawl prim procurorul prim-procurorul ortografie 

Antena 28 nov.,  Ştiri crawl agent şef agent-şef ortografie 
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3 21.22 
Antena 
3 

28 nov.,  
21.23 

Ştiri Mihai Jurca De altfel, mai toată 
Transilvania vor fi 
temperaturi 

De altfel, în mai toată 
Transilvania vor fi 
temperaturi 

semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.24 

Ştiri Mihai Jurca Partea de est a 
Transilvaniei este cer 
senin în momentul de 
faţă 

În partea de est a 
Transilvaniei este cer 
senin în momentul de 
faţă 

semantică 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.37 

Ştiri titraj Precipitaţii Europa  sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
 

Antena 
3 

28 nov.,  
21.55 

Ştiri crawl pentru intensificarea 
acţiunilor de 
supraveghere în 
special pentru 
localităţile ... 

pentru intensificarea 
acţiunilor de 
supraveghere, în special 
pentru localităţile ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.01 

Ştiri crawl FC Sevilla a învins pe 
teren propriu, formaţia 
Arsenal ... 

FC Sevilla a învins, pe 
teren propriu, formaţia 
Arsenal .../FC Sevilla a 
învins pe teren propriu 
formaţia Arsenal ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.08 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

au făcut un live au făcut o emisiune în 
direct 

lexic 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.14 

Sinteza 
zilei 

crawl a discutat cu secretarul 
general al Guvernului, 
Ilie Bolojan despre ... 

a discutat cu secretarul 
general al Guvernului, 
Ilie Bolojan, despre ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.17 

Sinteza 
zilei 

Radu Tudor ia mai dă-i, mă, în ... 
mama lor de 
macaronari 

 stilistică 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.19 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu să aibe să aibă morfologie 

Antena 28 nov.,  Sinteza Ion Cristoiu văd o întâlnire între văd o întâlnire între Călin sintaxă: Topica.  
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3 22.20 zilei Călin Popescu 
Tăriceanu pe 
Mediterana şi Traian 
Băsescu 

Popescu Tăriceanu şi 
Traian Băsescu în 
legătură cu 
Mediterana/?în legătură 
cu alianţa din zona 
mediteraneeană 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a 
prepoziţiei pe şi elipsa destul de greu 
de recuperat contextual. 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.22 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu Kosovo, care acuma 
ticăie ceasul 

Kosovo, unde/în care 
acuma ticăie ceasul 

sintaxă 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.22 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

este o chestiune care 
ar putea să dea bine la 
poporul român 

 stilistică, lexic 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.26 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu vizită de stat al unui 
şef de stat 

vizită de stat a unui şef 
de stat 

sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.31 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

vroiam (de trei ori) voiam morfologie 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.32 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu am o atenţie 
distributivă de aviator 
şi eu pot să citesc pă 
ă domnul Traian 
Băsescu şi să fiu atent 
la voi. „Să-l citesc“, în 
sensul că e foarte greu 
textul ... 

am o atenţie distributivă 
de aviator: eu pot să-l 
citesc pe domnul Traian 
Băsescu şi să fiu atent la 
voi. „Să-l citesc“, în 
sensul că e foarte greu 
textul ... 

sintaxă: Complementul direct nu este 
dublat. 

Antena 
3 

28 nov.,  
22.33 

Sinteza 
zilei 

Radu Tudor presa italiană stârneşte 
pe italieni 

presa italiană îi stârneşte 
pe italieni 

sintaxă: Complementul direct nu este 
dublat. 

2 dec. 2007 (19.11 - 21.22) 
Antena 
3 

 Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

 zig-zag zigzag ortografie: DOOM2, ca şi DOOM1, 
înregistrează ca unică grafie corectă 
varianta fără cratimă (zigzag). 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.12 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl a raportat, la finele 
lunii septembrie active

a raportat, la finele lunii 
septembrie, active 

punctuaţie 
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Antena 
3 

2 dec.,  
19.13 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl tenismanul tenismenul ortografie: DOOM2 înregistrează doar 
grafia „tenismen“ 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.13 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl portugezul portughezul ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.16 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl Principele ... critică 
afirmaţiile făcute ... 
potrivit cărora 

Principele ... critică 
afirmaţiile făcute ..., 
potrivit cărora 

punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.17 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl Romania are România are ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.17 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl fabrică de ansamblare fabrică de asamblare ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.18 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl 337 milioane euro/90 
milioane dolari  

337 de milioane de 
euro/90 de milioane de 
dolari 

sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând 
numeralele compuse care se termină în 
„numere“ până la 19 inclusiv. Se 
admite omiterea acesteia numai dacă 
urmează abrevieri: E, MW, cm etc. (În 
tabel nu au fost trecute toate situaţiile 
în care apare acest tip de greşeală 
foarte frecventă.) 
 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.19 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl pe arii restranse pe arii restrânse ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.23 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl calităţi pozitive (într-
un citat aproximativ) 

calităţi/trăsături 
pozitive 

semantică: Pleonasm. 
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Antena 
3 

2 dec.,  
19.24 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl Filmul “4 luni, 3 
săptămâni şi 2 zile“, a 
primit 

Filmul „4 luni, 3 
săptămâni şi 2 zile“ a 
primit 

punctuaţie: Virgulă între subiect şi 
predicat. 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.26 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl alegerile ... sunt cele 
mai necinstite ..., şi 
sunt 

alegerile ... sunt cele mai 
necinstite ... şi sunt 

punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.26 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl în aceasta seară în această seară ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.26 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl premierul desemnat ... 
a recunoscut că nu 
poate forma un 
guvern, din cauza 
divergenţelor între 
partidele flamande şi 
cele valone extrema 
dreaptă flamandă a 
cerut scindarea ţării 

premierul desemnat ... a 
recunoscut că nu poate 
forma un guvern, din 
cauza divergenţelor între 
partidele flamande şi cele 
valone ? . Extrema 
dreaptă flamandă a cerut 
scindarea ţării(/? şi a 
declarat că ...) 

? ortografie: Greşeală de 
tehnoredactare. 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.28 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl Werner Auli, 
directorul ... a declarat 

Werner Auli, directorul 
..., a declarat 

punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.28 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu a fost vreodată că o 
lege să n-aibă 
majoritatea absolută 

s-a întâmplat vreodată 
ca o lege să n-aibă 
majoritatea absolută 

lexic 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.37 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

crawl în acestă perioadă în această perioadă ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
19.39 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu ajungea să decidă şi 
motorina pentru 
vapoare 

ajungea să decidă şi 
cantitatea de motorină 
pentru vapoare/în 
legătură cu motorina 
pentru vapoare 

semantică: Elipsă nerecomandată. 
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Antena 
3 

2 dec.,  
19.43 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu furajele la porcii din ... furajele porcilor din 
.../pentru porcii din ... 

morfologie: Realizarea analitică a 
genitivului. 

Antena 
3 

2 dec.,  
19.51 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu una la sută, atât era 
consumul 

unu la sută, atât era 
consumul 

sintaxă, semantică: Acord nejustificat 
la feminin. 

Antena 
3 

2 dec.,  
20.00 

Ştiri titraj Miron Cozma,în 
libertate 

Miron Cozma, în 
libertate 

punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
20.08 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu am constatat că toate 
televiziunile se 
interesează când iese 
din casă domnul 
Miron Cozma, care 
mi se pare o prostie 

am constatat că toate 
televiziunile se 
interesează când iese din 
casă domnul Miron 
Cozma, ceea ce mi se 
pare o prostie 

sintaxă, semantică 

Antena 
3 

2 dec.,  
20.53 

Zig-Zag, 
cu Ion 
Cristoiu 

Ion Cristoiu sunt atâtea multe 
lucruri 

sunt atâtea lucruri/ sunt 
atât de multe lucruri 

sintaxă 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.02 

Ştiri Mihaela 
Călin 

este greu de 
previzionat ce face 
Miron Cozma 

sugestie: este greu de 
prevăzut ce va face 
Miron Cozma 

semantică, lexic: Verbul a previziona, 
sinonimul verbului a prevedea, sună 
pretenţios în acest context. 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.06 

Ştiri crawl lider sindical mineri 
Valea Jiului 

liderul sindical al 
minerilor din Valea 
Jiului 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.11 

Ştiri text pe 
ecran 

„ ...va veni şi vrea 
schimbării ...“ 

„ ...va veni şi vremea 
schimbării ...“ 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

2 dec.,  
21.17 

Ştiri Claudiu 
Ghiciulescu 

în care erau un soţ şi 
o soţie 

în care erau un bărbat şi 
soţia acestuia/era un 
cuplu (, soţ şi soţie) 

semantică 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.18 

Ştiri titraj B. Mondială spune că 
... 

Banca Mondială spune 
că ... 

ortografie: Prescurtare nepotrivită. 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.19 

Ştiri Cristina 
Nedelcu 

staţiunile ... au fost 
extrem de aglomerate 

sugestie: staţiunile ... au 
fost extrem de 

sintaxă, semantică: Folosirea la 
diateza pasivă a verbului a aglomera, 
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de cei care au dorit să 
profite de zăpadă 

aglomerate, din cauza 
celor care au dorit să 
profite de zăpadă 

alături de un complement de agent [+ 
uman], este nefirească. Unele verbe, 
precum acesta, pentru anumite sensuri, 
au o formă de participiu adjectival, dar 
nu acceptă pasivizarea.  

Antena 
3 

2 dec.,  
21.19 

Ştiri titraj snowmobil-ul snow-mobilul ortografie: Cuvântul nu este înregistrat 
în DOOM2, dar, după modelul snow-
board (pl. snow-boarduri), termen 
înregistrat în acest dicţionar normativ, 
grafia recomandată este snow-mobilul. 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.20 

Ştiri titraj Partidul Rusia Unită, 
condus de Putin a 
obţinut 62,3%  -
rezultate parţiale 

Partidul Rusia Unită, 
condus de Putin, a 
obţinut 62,3% ? din 
voturi – rezultate parţiale

ortografie, punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.22 

Ştiri titraj Venezuela la urne Venezuela, la urne punctuaţie 

Antena 
3 

2 dec.,  
21.22 

Ştiri titraj Preşedintele 
Venezuelei a votat la 
pentru modificarea ... 

Preşedintele Venezuelei a 
votat pentru modificarea 
... 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

3 dec. 2007 (19.33 - 21.30) 
Antena 
3 

3 dec.,  
19.33 

BizBaza
r 

voce sună bine, dar nu e. sună bine, dar nu e 
adevărat. 

semantică 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.36 

BizBaza
r 

Moise 
Guran 

pe finalul acestui an la finalul acestui an semantică 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.37 

BizBaza
r 

voce datoria pe termen a 
României 

datoria pe termen scurt a 
României 

semantică 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.37 

BizBaza
r 

crawl Datoria externa a ... Datoria externă a ... ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

3 dec.,  
19.38 

BizBaza
r 

crawl hypermarket hipermarket ortografie 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.39 

BizBaza
r 

crawl secretar gen Patronat 
Turism 

secretar-general al unui 
patronat de turism 

sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
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ortografie 
Antena 
3 

3 dec.,  
19.39 

BizBaza
r 

crawl rep:  ... 
op:  ... 

reporter:  ... 
operator:  ... 

ortografie: Limitarea impusă de 
spaţiul de pe ecran, în acest caz, nu 
poate fi o scuză pentru prescurtările 
aberante rep şi op. (În  tabel nu au fost 
trecute numeroasele abrevieri – dintre 
care unele sunt aberante – care nu 
există în dicţionare, dar care apar în 
textele scrise pe ecran.) 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.49 

Ştiri crawl PD şi PLD crează un 
nou partid politic 
(după 15 minute, cât a 
rămas continuu pe 
ecran, greşeala a fost 
corectată) 

PD şi PLD creează un 
nou partid ... 

morfologie 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.49 

Ştiri Radu Tudor o parte din Partidul ... 
îl regăsim astăzi 

o parte din Partidul ... o 
regăsim astăzi 

sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.50 

Ştiri Radu Tudor atenţia mass-media atenţia mass-mediei morfologie: DOOM2 recomandă 
acordul la genul feminin, numărul 
singular (o mass-media independentă) 
şi flexiunea cazuală (sintetică) la 
genitiv-dativ (prin intermediul mass-
mediei). 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.50 

Ştiri Mihaela 
Bârzilă 

încercăm o primă 
reacţie din tabăra PSD 

încercăm să ascultăm/să 
înregistrăm o primă 
reacţie din tabăra PSD 

semantică: Elipsă nerecomandată. 

Antena 
3 

3 dec.,  
19.54 

Ştiri Radu Tudor dar, pe de altă parte, 
bănuiesc pe acest 
partid pro-prezidenţial 
şi pe preşedintele 
Traian Băsescu că va 
face acelaşi joc dublu 

sugestie: dar, pe de altă 
parte, bănuiesc că acest 
partid pro-prezidenţial, 
dirijat de preşedintele 
Traian Băsescu, va face 
acelaşi joc dublu ..., va 

sintaxă: Folosirea inutilă, greşită, a 
prepoziţiei pe (substantivul partid este 
nemarcat [+ persoană]). Dezacord.  

 13



..., va încerca încerca 
Antena 
3 

3 dec.,  
20.00 

Ştiri titraj dă ordine indiferent de 
conducerea ...  

dă ordine, indiferent de 
conducerea ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.11 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Vot „da“ sau vot „nu“ 
la SMS 1244  

Vot „da“ sau vot „nu“ 
prin mesaj/SMS la 
numărul 1244 

semantică: Nu se poate trimite un 
SMS (cel conţinând opţiunea de vot) 
la un SMS. Din dorinţa de exprimare 
condensată, corectitudinea semantico-
logică a enunţului (cu mesajul simplu: 
„Trimiteţi un SMS la numărul de 
telefon ...“) are de suferit. 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.15 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Şi ce credeţi că s-a 
întâmplat în afară de 
întâlnirea cu domnul 
preşedinte, adică ce 
putea să se întâmple în 
cadrul acestei 
întrevederi sau a unei 
convorbiri telefonice?  

sugestie: Şi ce credeţi că 
s-a întâmplat în cadrul 
acestei presupuse 
întrevederi cu domnul 
preşedinte? Sau despre ce 
credeţi că a fost 
presupusa convorbire 
telefonică? 

semantică: Frază prolixă, greoi 
construită, conţinând greşeli, şi parţial 
ilogică. 
sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.17 

Ştirea 
zilei 

crawl membru Cons. 
Admin. GDS 

 sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 
sintactice între cuvinte. 
ortografie: Prescurtări nerecomandate. 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.34 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

răului cel mai mic (de 
două ori) 

răului celui mai mic sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.35 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

ca celălalt precum celălalt stilistică 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.36 

Ştirea 
zilei 

crawl va păstra curentele de 
centru şi liberal 

va păstra curentul de 
centru şi pe cel liberal 

sintaxă 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.39 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

aşa denumita societate 
civilă 

aşa-numita societate 
civilă 

lexic, semantică 
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Antena 
3 

3 dec.,  
20.40 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

să avem o scară de 
valori şi aşa să-i 
măsurăm [pe 
politicieni] 

sugestie: să avem o scară 
de valori, în funcţie de 
care să-i evaluăm 

semantică: Exprimare nefericită 
(imaginea unei scări, chiar abstractă, 
„de valori“, cu care să fie măsuraţi 
politicienii este comică). 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.41 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Haideţi ... Nu pot să 
cred aşa ceva. 

 stilistică: Limbaj colocvial. Clişeu. 

Antena 
3 

3 dec.,  
20.42 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

mergi în maşină patru 
ori patru, stai în vilă şi 
... 

mergi în maşină patru ori 
patru, stai la vilă/ai vilă 
şi ... 

semantică 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.02 

Ştiri Andra 
Mumularu 

viitorul partid de 
centrul-dreapta 

viitorul partid de centru-
dreapta 

morfologie: Articulare greşită, 
hipercorectă. 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.05 

Ştiri voce nu a părut să surprindă 
liderii celorlalte ... 

nu a părut să-i surprindă 
pe liderii celorlalte ... 

sintaxă 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.11 

Ştiri crawl se defăşurape se defăşura pe ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

3 dec.,  
21.14 

Ştiri Oana Despa toate au legătură cu o 
afacere întâmplată în 
anul 2001 

toate au legătură cu o 
afacere încheiată în anul 
2001 

stilistică: Verbul a se întâmpla a 
devenit în ultimii ani un clişeu, 
ajungând să înlocuiască, în mod forţat, 
alte verbe din sfera lui semantică sau 
să apară în contexte total neadecvate. 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.15 

Ştiri crawl Agathon la DNA Agathon, la DNA punctuaţie 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.17 

Ştiri crawl a învins cu scorul de 
2-0, formaţia 

a învins, cu scorul de 2 - 
0, formaţia/a învins cu 
scorul de 2 - 0 formaţia 

punctuaţie 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.19 

Ştiri crawl va crea probleme 
guvernului 

va crea probleme 
Guvernului 

ortografie 

Antena 
3 

3 dec.,  
21.20 

Ştiri crawl din punctul meu de 
vedere această 

din punctul meu de 
vedere, această 

punctuaţie 

5 dec. 2007 (19.48 - 23.01) 
Antena 5 dec.,  BizBaza titraj Francezi introduc ... Francezii introduc ... morfologie 
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3 19.48 r  
Antena 
3 

5 dec.,  
19.51 

BizBaza
r 

crawl primăria în colaborare 
cu o firmă ... vor să 
construiască 

primăria, în colaborare cu 
o firmă ..., vrea să 
construiască 

sintaxă: Acord semantic (greşit) la 
plural. 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.00 

Ştiri crawl fara să fără să ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

5 dec.,  
20.03 

Ştiri crawl care interzice 
cetăţenilor ruşi 

care le interzice 
cetăţenilor ruşi 

sintaxă: Lipsa dublării. 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.07 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

vociferări erau încă 
de ieri şi ... 

 stilistică 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.19 

Ştirea 
zilei 

crawl asupra preşedinteleui 
federaţiei 

asupra preşedintelui 
federaţiei 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

5 dec.,  
20.26 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

să ai un partid 
prezidenţial, da, face 
sens, deci are un scop 

să ai un partid 
prezidenţial, da, are sens, 
are un scop 

lexic: Expresia a face sens nu este 
firească. 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.28 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Vot „da“ sau vot „nu“ 
la SMS 1244  

Vot „da“ sau vot „nu“ 
prin mesaj/SMS la 
numărul 1244 

semantică: Nu se poate trimite un 
SMS (cel conţinând opţiunea de vot) 
la un SMS. Din dorinţa de exprimare 
condensată, corectitudinea semantico-
logică a enunţului (cu mesajul simplu: 
„Trimiteţi un SMS la numărul de 
telefon ...“) are de suferit. 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.40 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Am sesizat că aţi 
început mai multe 
fraze „vom face, vom 
gândi, vom analiza“. 
Cine? Cine sunt 
aceşti „vom“?  

Am sesizat că aţi început 
mai multe fraze cu „vom 
face, vom gândi, vom 
analiza“. Cine? La cine 
se referă acest „vom“? 

sintaxă, semantică 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.43 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Nu-i un pic de sânge 
pe birou acum? 
(vorbind despre nişte 

 stilistică 
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declaraţii, pe care le 
consideră prea dure, 
ale Lui Octav 
Cosmâncă la adresa 
PSD, partidul din care 
face parte) 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.52 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

trebuie să vorbim în 
sinteză 

trebuie să vorbim 
sintetic/trebuie să facem 
o sinteză 

lexic: Expresia a vorbi în sinteză este 
nefirească. 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.04 

Ştiri crawl firma ... va cumpăra 
un teren ..., unde va 
dezvolta mai multe 
clădiri de birouri şi 
depozite 

firma ... va cumpăra un 
teren ..., unde va 
construi mai multe 
clădiri de birouri şi 
depozite 

lexic, semantică: Folosirea neadecvată 
contextual a verbului a dezvolta 
(probabil un calc semantic), în locul 
lui a construi. (Dacă pentru o firmă de 
construcţii se foloseşte termenul 
dezvoltator, alături de cel mai vechi, 
constructor, sinonimia a construi o 
clădire - a dezvolta o clădire este 
forţată.) 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.05 

Ştiri crawl agent şef agent-şef ortografie 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.14 

Ştiri Mihai Jurca Cât despre ..., pot să 
vă spun că nu cred că 
... 

Cât despre ..., nu cred că 
... (/eventual: Cât despre 
..., pot să vă spun că nu 
...) 

stilistică: Clişeu (pot să vă spun). 
Frază prolixă. 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.17 

Ştiri crawl fost prim ministru fost prim-ministru ortografie 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.23 

Ştiri titraj împotriva a cinci 
magistraţi şi un notar 

împotriva a cinci 
magistraţi şi a unui notar 

sintaxă 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.28 

Ştiri titraj birtanici britanici ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

5 dec.,  
21.28 

Ştiri Mihaela 
Bârzilă 

staţiuni celebre ... au 
pierdut teren în faţa 

staţiuni celebre ... au 
pierdut teren în faţa celor 

lexic, semantică: Folosirea clişeizată, 
improprie, a neologismului locaţie în 
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locaţiilor din Europa 
de Est 

din Europa de Est locul cuvântului loc. Conform DEX, 
sensurile substantivului locaţie sunt: 
„1. Închiriere. Chirie luată pentru 
lucruri luate în folosinţă temporară. 2. 
(Jur.) Contract prin care una dintre 
părţi se obligă să procure şi să asigure 
celeilalte părţi folosinţa unui lucru 
pentru un timp determinat în schimbul 
unei sume de bani“. 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.28 

Ştiri Mihaela 
Bârzilă 

din punct de vedere al 
preţurilor 

din punctul de vedere al 
preţurilor 

morfologie 

Antena 
3 

5 dec.,  
21.43 

Ştiri voce Gaspar a fost stopat la 
timp de Romanov 

Gaspar a fost oprit la 
timp de Romanov 

lexic 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.02 

Ştiri voce trafic trafic ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă înregistrează 
şi varianta „trafic“. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.05 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

aş fi foarte furios pe 
ceea ce se întâmplă în 
Bucureşti 

aş fi foarte furios din 
cauza a ceea ce se 
întâmplă în Bucureşti 

sintaxă, semantică (a fi furios pe 
cineva vs a fi furios din cauza a ceva) 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.06 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

singurul lucru care se 
întâmplă este ca banii 
să fie băgaţi în borduri

singurul lucru care se 
întâmplă este că banii 
sunt băgaţi în borduri 

semantică, logică 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.19 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

s-a întâmplat 
fuziunea 

s-a făcut fuziunea stilistică: Verbul a se întâmpla a 
devenit în ultimii ani un clişeu, 
ajungând să înlocuiască, în mod forţat, 
alte verbe din sfera lui semantică sau 
să apară în contexte total neadecvate. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.25 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu pentru ca să ca să semantică: Pleonasm. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.26 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

Da, vreau să vă-ntreb, 
partidul ăsta care se 
face acuma, 

 stilistică, semantică, sintaxă: Enunţ 
prolix, incoerent, conţinând idei 
neterminate. Raporturile sintactice (şi 
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prezidenţial, n-ar 
trebui să-şi pună şi 
e[l], d-aia avem 
Primăria Capitalei, 
noul partid cum se va 
numi el, facem ceva 
pentru oamenii ăştia 
sau ne batem în 
continuare joc de ei? 
Dac-aţi fi ... 

logice) dintre propoziţii sunt neclare. 
(Astfel de înşiruiri de propoziţii sau de 
fragmente de propoziţii sunt frecvente 
la acest moderator, ele nu au mai fost 
trecute în tabel.) 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.27 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu Partidul Democrat s-a 
lins pe bot, iertaţi-mi 
expresia, de Primăria 
Capitalei. 

 stilistică, lexic 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.27 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu În fiecare zi, acest 
partid, în frunte cu 
Traian Băsescu, pierd 
câte cinci la sută, nici 
nu-şi dau seama  

În fiecare zi, acest partid, 
în frunte cu Traian 
Băsescu, pierde câte 
cinci la sută, nici nu-şi dă 
seama 

sintaxă: Dezacorduri. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.27 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

stai la semafor pentru 
faptul că nu există 
sincronizare 

stai la semafor din cauza 
faptului/pentru că nu 
există sincronizare 

semantică, lexic 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.28 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu până şi poliţiştii, aia, 
agenţii de circulaţie, a 
zis: „Gata, nu ne mai 
descurcăm“ ... 

până şi poliţiştii, agenţii 
de circulaţie, au zis: 
„Gata, nu ne mai 
descurcăm“ ... 

sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.35 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

Ia să vedem! 
Informaţia! 
(adresându-se lui 
Adriean Videanu) 

 stilistică 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.36 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

luăm un spot urmează un spot lexic, semantică 
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Antena 
3 

5 dec.,  
22.38 

Sinteza 
zilei 

titraj trefic de coşmar trafic de coşmar ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

5 dec.,  
22.39/22
.41 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

traficului/traficul traficului/traficul ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă înregistrează 
şi varianta „trafic“. 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.41 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

Asta cu penalizările 
pentru cei care circulă 
o singură persoană în 
maşină unde-aţi văzut-
o ...? 

Pe asta cu penalizările 
pentru cei care circulă 
singuri în maşină unde-
aţi văzut-o ...? 

sintaxă: Anacolut. 
semantică 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.41 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

pentru cei care sunt 
unul singur în maşină 

pentru cei care sunt 
singuri în maşină 

sintaxă, semantică 

11 dec. 2007 (18.00 - 19.00) 
Antena 
3 

11 dec., 
18.01 

Ştiri crawl nu au ajuns la punct 
comun de vedere 

nu au ajuns la un punct 
comun de vedere 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.01 

Ştiri crawl Falcă, primarul 
Aradului, cercetat de 
DNA şi Silvian 
Ionescu 

Falcă, primarul Aradului, 
cercetat de DNA, şi 
Silvian Ionescu 

punctuaţie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.01 

Ştiri Sabina 
Iosub 

în maxim doi ani în maximun doi ani morfologie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.02 

Ştiri crawl victimele atentatelor 
de la Alger 

victimele atentatelor din 
Alger 

semantică 

Antena 
3 

11 dec., 
18.03 

Ştiri Sabina 
Iosub 

vor putea cumpăra 
casele, însă la aproape 
valoarea de piaţă 

vor putea cumpăra 
casele, însă aproape la 
valoarea de piaţă 

sintaxă: Topică. 

Antena 
3 

11 dec., 
18.03 

Ştiri Sabina 
Iosub 

[casele] vor fi evaluate 
şi vor trebui să 
plătească suma 
corectă 

(casele) vor fi evaluate, 
iar proprietarii vor 
trebui să plătească suma 
corectă 

semantică 

Antena 
3 

11 dec., 
18.05 

Ştiri Ovidiu 
Maior 

preşedenţie preşedinţie morfologie: Forma corectă a 
cuvântului este preşedinţie (derivat de 
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la preşedinte + suf. -ie). 
Antena 
3 

11 dec., 
18.05 

Ştiri crawl in general în general ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.06 

Ştiri Laurenţiu 
Rădulescu 

scandări rasiste sloganuri rasiste semantică: Folosirea nepotrivită 
contextual a substantivului scandări . 
Conform DEX, scandare înseamnă: 
„1. Acţiunea de a scanda. 2. Tulburare 
funcţională a vorbirii, constând în 
disocierea cuvintelor în silabe“. 

Antena 
3 

11 dec., 
18.07 

Ştiri crawl notarul Ghoerghe 
Bucur 

notarul Gheorghe Bucur ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.07 

Ştiri crawl au fost reţinuţi, de 
procurorii DNA în 
dosarul ... 

au fost reţinuţi de 
procurorii DNA în 
dosarul ... 

punctuaţie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.08 

Ştiri crawl iar toţii cei care au 
plătit 

iar toţi cei care au plătit ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.09 

Ştiri crawl cu oficialii UDMR, şi 
cu cei ai PRM 

cu oficialii UDMR şi cu 
cei ai PRM 

punctuaţie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.10 

Ştiri crawl a testat cu succes, o 
rachetă 

a testat cu succes o 
rachetă 

punctuaţie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.10 

Ştiri titraj DNA i-a reţinut pe 
procurorul Gheorghe 
Dumitru şi notarul ... 

DNA i-a reţinut pe 
procurorul Gheorghe 
Dumitru şi pe notarul ... 

sintaxă 

Antena 
3 

11 dec., 
18.13 

Ştiri crawl hypermarket hipermarket ortografie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.18 

Ştiri Corina 
Crăciun 

ar fi un lucru bun, dar 
nu atât de bun ar fi 
această soluţie 

ar fi un lucru bun, dar nu 
atât de bună ar fi această 
soluţie 

sintaxă: Dezacord. 

Antena 
3 

11 dec., 
18.19 

Ştiri Corina 
Crăciun 

sunt abia încă pe 
hârtie 

sunt abia/încă pe hârtie semantică: Pleonasm. 

Antena 
3 

11 dec., 
18.21 

Ştiri crawl inspector şef adjunct inspector-şef adjunct ortografie: Este recomandată scrierea 
cu cratimă (acest compus nu este 
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înregistrat în DOOM2, dar grafia lui 
este după modelul redactor-şef 
adjunct, grafie recomandată de acest 
dicţionar normativ). 

Antena 
3 

11 dec., 
18.22 

Ştiri Cristina 
Nedelcu 

nu se aşteaptă ca ceva 
să se schimbe 

nu se aşteaptă să se 
schimbe ceva  

stilistică 

Antena 
3 

11 dec., 
18.27 

Ştiri crawl summit-ul summitul ortografie 

Antena 
3 

11 dec., 
18.29 

Ştiri tiraj O echipă de roboţi de 
la Honda servesc în 
echipă ceaiul sau 
cafeaua 

O echipă de roboţi de la 
Honda serveşte/ Roboţii 
de la Honda servesc în 
echipă ceaiul sau cafeaua 

sintaxă: Dezacord. 
lexic: Repetiţie. 

Antena 
3 

11 dec., 
18.45 

Ştiri crawl neguvernametal neguvernamental ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.57 

Ştiri text pe 
ecran 

o independenţă propus o independenţă propusă ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

Antena 
3 

11 dec., 
18.57 

Ştiri text pe 
ecran 

veto-ul vetoul ortografie 

 
 


