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Antena 3  
(octombrie - decembrie 2007)  

 
Monitorizare: Carmen Mîrzea-Vasile 
 
Ora Emisiunea Versiunea greşită / 

nerecomandată 
Versiunea corectă / recomandată Domeniul greşelii (explicaţia)* 

Antena 3, miercuri, 17 octombrie 2007 (20.00 - 22.00) 
 crawl potrivit modificărilor 

construcţia acestor case ... 
potrivit modificărilor, construcţia 
acestor case ... 

punctuaţie: În acest context, construcţia 
relativă trebuie despărţită prin virgulă, 
respectiv, printr-o pauză, în vorbire.  

 crawl  T.BĂSESCU (de două ori) T. BĂSESCU punctuaţie: Trebuia să fie lăsat spaţiu 
după punct. Nelăsarea de spaţiu după 
semnele de punctuaţie este un tip de 
greşeală foarte frecventă; de aceea, ea nu 
a mai fost trecută în tabel decât rar. 

20.08 Ştirea zilei  Vot „da“ sau vot „nu“ la 
SMS 1244 (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

Vot „da“ sau vot „nu“ prin 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. 

20.09 Ştirea zilei În ceea ce priveşte Partidul 
Conservator are această 
(Gabriela Vrânceanu Firea) 

În ceea ce priveşte Partidul 
Conservator, el are această 

sintaxă: În acest context, construcţia 
relativă trebuie despărţită prin virgulă, 
respectiv, printr-o pauză, în vorbire.  

20.09 crawl 11,24 miliarde euro 11,24 miliarde de euro sintaxă: Absenţa prepoziţiei de. 
20.09  nu mai sunt în putere, fizică, 

de a lua de la capăt (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

nu mai sunt în putere, fizic,/nu mai au 
puterea fizică de a o lua de la capăt 

sintaxă, semantică: Substantivul putere 
face parte dintr-o locuţiune verbală (a fi în 
putere) şi nu poate primi o determinare, o 
calificare adjectivală, chiar dacă este 
incidentă. Expresia adecvată contextual 
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este a o lua de la capăt, nu a lua de la 
capăt (care nu mai este urmată de nicio 
precizare: a lua de la capăt ceva). 

20.09 crawl 19 din cele 21 de etaje 19 dintre cele 21 de etaje sintaxă: Folosirea incorectă a  prepoziţiei 
(din se foloseşte cu substantive la 
singular, iar dintre se foloseşte cu 
substantive la plural). Această utilizare 
caracterizează limba „standard”.  

20.12 crawl adversara Stelei din Ligii 
Campionilor 

adversara Stelei în/din Liga 
Campionilor 

ortografie: Este o greşeală tehnică. 

20.12 crawl Laura Condruţa Kovesi Laura Codruţa Kövesi ortografie  
 crawl în dosarul Mineriadei din 

iunie 1990 şi Revoluţiei (de 
două ori) 

în dosarul Mineriadei din iunie 1990 şi 
în cel al/în dosarul Revoluţiei 

sintaxă: Nerepetarea prepoziţiei şi absenţa 
articolului genitival. 

20.12 crawl au pichetat miercuri 
dimineaţă, sediul guvernului 

au pichetat, miercuri dimineaţă, sediul 
guvernului/au pichetat miercuri 
dimineaţă sediul Guvernului 

punctuaţie: Virgula a fost pusă incorect, 
despărţind coplementul direct de verb. În 
acest caz, circumstanţialul facultativ sau 
este încadrat de virgule (două, evident), 
sau nu este „despărţit“ deloc de restul 
propoziţiei. 

20.13 crawl pentru realizarea de spaţii 
verzi 

pentru amenajarea de spaţii verzi lexic: Folosirea unui cuvânt neadecvat 
contextual. 

20.14 Ştirea zilei cine au neglijat-o? [despre 
aplicarea legii] (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

cine a neglijat-o? sintaxă: Acord greşit. (Prezentatoarea, 
probabil, consideră că legea a fost 
neglijată de mai multe persoane şi face un 
acord logic, care este însă greşit, 
inacceptabil.) 

20.17 crawl circulaţia trenurilor, 
autobuzelor, tramvaielor 
[etc.] 

circulaţia trenurilor, a autobuzelor, a 
tramvaielor 

sintaxă: „Articolul” genitival a trebuie 
utilizat înaintea substantivelor care nu se 
află în imediata vecinătate a 
substantivului articulat hotărât care 
exprimă „obiectul posedat”, deci inclusiv 
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înaintea substantivelor coordonate. 
20.19 crawl directiva cu privire la 

perioadele de conducere ... şi 
introducerea tahografelor 

directiva cu privire la perioadele de 
conducere ... şi la introducerea 
tahografelor 

sintaxă: Nerepetarea prepoziţiei în faţa 
unui determinant aflat la distanţă faţă de 
regentul său. 

20.19 crawl pe fonsul unei pe fondul unei ortografie: Este o greşeală tehnică. 
20.20 crawl în cazul populaţiei preţul 

final va fi 
în cazul populaţiei, preţul final va fi sintaxă: În acest context, construcţia 

relativă trebuie despărţită prin virgulă. 
20.21 crawl va contracta de la Bancpost 

un împrumut ... şi a unei linii 
de credit 

va contracta de la Bancpost un 
împrumut ... şi o linie de credit 

sintaxă: Substantivul care trebuia să fie în 
cazul acuzativ este în cazul genitiv, 
făcându-se un acord greşit, probabil, din 
cauza distanţei mari faţă de verbul regent. 

20.26 crawl  Juventus Torino este 
interesat 

Juventus Torino este interesată sintaxă: Acord greşit. „Juventus Torino“ 
este numele unei echipe de fotbal, deci, 
acordul trebuie făcut la feminin. Acordul 
este corect însă dacă vorbitorul se referă 
la clubul „Juventus Torino“ (dacă acesta 
există). 

20.30 crawl procedura de Infirngement procedura de Infringement ortografie: Greşeală din neatenţie sau 
necunoaşterea grafiei acestui neologism 
recent în limba română. 

20.32 Ştirea zilei pentru că vorbeam de 
autorităţile locale şi partea lor 
de (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

pentru că vorbeam de autorităţile locale 
şi de partea lor de 

sintaxă: Nerepetarea prepoziţiei în faţa 
unui determinant aflat la distanţă faţă de 
regentul său (chiar dacă este coordonat). 

20.41 Ştirea zilei domnul primar provine de 
la PD (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

domnul primar vine/este de la PD lexic: Folosirea unui cuvânt neadecvat 
contextual, forţat. Verbul a proveni are, în 
general, un subiect [- persoană] şi, 
conform DEX, are sensul de „a se trage, a 
lua naştere, a rezulta din ceva sau de 
undeva, a-şi avea obârşia, originea, 
provenienţa din ...“. 

20.41 Ştirea zilei aveţi şi un pic de şarjă cu aveţi ceva de împărţit cu lexic, semantică: Folosirea neadecvată 
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domnul (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

domnul/sunteţi într-o dispută cu 
domnul 

contextual a cuvântului şarjă şi 
cuantificarea acestuia nepotrivită. DEX 
înregistrează două sensuri din care acesta 
(„diferend“) ar putea proveni: „1. Atac 
violent, în goana cailor, al cavaleriei 
asupra inamicului, cu sabia sau cu lancea. 
2. (Sport) Atac impetuos asupra 
adversarului.“.   

20.42 crawl Afhanistan Afganistan ortografie: Este o greşeală tehnică. 
20.44 Ştirea zilei a adus acuze către ... şi către 

... (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

a adus acuze domnului ... şi lui ... sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei şi a 
cazului acuzativ, în locul cazului dativ. 

20.47 Ştirea zilei erau alţii care trebuiau să 
primească terenuri pentru 
interese particulare (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

erau alţii care trebuiau să primească 
terenuri pentru că au existat interese 
particulare 

semantică: Formulare eliptică. 

20.53 Ştirea zilei acum, în situaţia în care, ne-a 
asigurat şi domnul Popa, că 
în momentul când va primi 
..., va repartiza ... (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

acum, în situaţia în care, ne-a asigurat şi 
domnul Popa, dacă în momentul când 
va primi ..., va repartiza ... 

sintaxă, stilistică: Exprimare greoaie, 
folosirea greşită a conjuncţiei că. 

20.55 Ştirea zilei promisiunea domnului ... că 
va ajuta pentru a se da acea 
ordonanţă ... (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

promisiunea domnului ... că va ajuta să 
se dea acea ordonanţă ... 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei (a 
ajuta pe cineva la ceva, nu a ajuta pentru 
ceva). 

20.55 Ştirea zilei între timp, dumneavoastră 
defăşurând activitatea pe 
care, oricum, o aveţi în 
subordine. (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

între timp, dumneavoastră defăşurând 
activitatea pe care, oricum, o aveţi pe 
ordinea de zi.  

semantică, lexic: Construcţia a avea o 
activitate în subordine este nefirească. În 
subordine poate avea cineva persoane, 
instituţii, nu activităţi.  

21.00 crawl Remeş suspendat din PNL Remeş, suspendat din PNL punctuaţie: Predicatul incomplet trebuie, 
în acest caz, despărţit prin virgulă.  
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21.02 crawl Attila Korodi 
ministrul  mediului (de două 
ori) 

Attila Korodi 
ministrul  Mediului 

ortografie: Fiind vorba de un minister 
(Ministerul Mediului), nu de „natura 
înconjurătoare alcătuită din totalitatea 
factorilor externi în care se află fiinţele şi 
lucrurile“ (DEX), este recomandată 
scrierea cu majusculă, în ciuda legăturii 
semantice evidente dintre Mediu şi mediu. 

21.02 crawl Social-democraţii sunt 
nemulţumiţi deoarece 
consultările pe marginea ... 
au fost convocate abia după 
ce proiectul  

Social-democraţii sunt nemulţumiţi 
deoarece au fost convocaţi la 
consultări .../consultările pe marginea 
... au fost programate/au avut loc abia 
după ce proiectul 

semantică: Sintagma consultări convocate 
este nefirească. Pentru verbul a convoca, 
DEX înregistrează numai sensul: „a 
chema, a face să vină într-un anumit loc o 
persoană, un grup de persoane sau un 
corp constituit, cu un anumit scop 
(oficial)“, însă, în limba actuală, foarte 
frecventă este şi construcţia a convoca o 
şedinţă. Sintagma consultări convocate 
poate fi înţeleasă ca o repetare a tiparului 
a convoca o sedinţă, legitimată de 
existenţa expresiei (corecte) a convoca la 
consultări. 

21.02 Ştiri mai era încă loc mai era loc/era încă loc semantică: Pleonasm. 
21.11 Ştiri la consultările convocate 

(de două ori) (Mihaela 
Bârzilă) 

la consultările 
programate/planificate/anunţate 

semantică: Sintagma consulări convocate 
este nefirească. Vezi explicaţia anterioară. 

21.12 crawl Social-democraţii vor 
evacuaţii să primească 
despăgubiri 

Social-democraţii vor ca evacuaţii să 
primească despăgubiri 

ortografie: Este o greşeală tehnică. 

21.16 crawl repaos repaus ortografie: Dicţionarele (inclusiv 
DOOM2) recomandă ca variantă corectă 
unică forma repaus. Această greşeală este 
destul de frecventă în limba „standard“, 
vorbitorii, probabil, incluzând acest 
cuvânt în seria adaos, haos. 
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21.19 Ştiri exerciţiul a constat din 
simularea ... (voce) 

exerciţiul a constat în simularea ... sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei (a 
consta în, nu din). 

21.21 crawl Secretarul PSD, Titus 
Corlăţean îi solicită ... 

Secretarul PSD, Titus Corlăţean, îi 
solicită ... 

punctuaţie: Titus Corlăţean este o apoziţie 
şi trebuie, în acest caz, încadrată de 
virgule. 

21.35 crawl sambata sâmbătă ortografie: Greşeală din neglijenţă, nu au 
fost puse diacritice. 

21.42 crawl 17 voturi „pentru“ şi unul 
„împotrivă“ 

17 voturi „pentru“ şi unu „împotrivă“ morfologie: Numeralul exprimând o 
unitate este unu, nu unul (acesta din urmă 
este pronume: Unul a venit, altul a 
plecat.). La fel, corect este treizeci şi unu, 
nu treizeci şi unul. 

21.42 crawl „Au vrut să dea un exemplu 
cu mine deşi ...“ 

„Au vrut să dea un exemplu cu mine, 
deşi ...“ 

punctuaţie: Propoziţia concesivă trebuie 
despărţită prin virgulă. 

21.43 crawl „Prioritatea mea este sa ...“ „Prioritatea mea este să ...“ ortografie: Este o greşeală tehnică. 
21.52 Revista 

presei, cu 
Radu Cazan 

susţine că consiliul (citat) – Cacofonie (stilistică). 

Antena 3, vineri, 19 octombrie 2007 (16.00 - 18.00) 
16.01 crawl lt. col.  lt.-col. ortografie: DOOM2 recomandă scrierea 

cu cratimă (locotenent-colonel) şi 
înregistrează şi abrevierea lt.-col. 

16.01 crawl inspector şef adjunct inspector-şef adjunct ortografie: Este recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este înregistrat 
în DOOM2, dar grafia lui este după 
modelul locotenent-colonel/lt.-col., 
redactor-şef adjunct, grafii recomandate 
de acest dicţionar normativ). 

16.01 crawl este considerat favoriat este considerat favorit ortografie 
16. 02 crawl să-şi asume răspunderea pe 

legea [citat] 
să-şi asume răspunderea pentru legea sintaxă, semantică: Folosirea greşită a 

prepoziţiei (a-şi asuma răspunderea 
pentru ceva, nu pe ceva). 
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16.02 crawl între orele 10.00 - 22.00 între orele 10.00 şi 22.00 ortografie, punctuaţie: Cratima („liniuţa“) 
are sensul de „între“, deci construcţia 
între orele 10.00 - 22.00 are caracter 
pleonastic. 

16.06 Ştiri restul elicopterului sînt 
împrăştiate (Vlad Ionescu) 

resturile elicopterului sunt împrăştiate sintaxă: Acord greşit. 
ortografie, morfologie: Norma „ratifică” 
forma sunt; aceasta s-a impus însă mai 
mult în textele scrise şi foarte puţin în 
limba vorbită, unde este folosit în 
continuare mai vechiul sînt.  

16.07 Ştiri Trebuie să vă mai spun că 
corpurile ... (Vlad Ionescu) 

Corpurile ... stilistică: Trebuie să vă mai spun este un 
clişeu.  

16.07 Ştiri şi vor scotoci şi ei, din 
punctul lor de vedere, să 
vadă ă ce s-a întâmplat (Vlad 
Ionescu) 

şi vor cerceta şi ei locul, din punctul lor 
de vedere, să vadă ce s-a întâmplat 

semantică: Nepotrivire semantică între 
verbul a scotoci şi construcţia relativă din 
punctul lor de vedere. 

16.09 Ştiri echipa de patruzeci de 
specialişti care au lucrat la ... 

echipa de patruzeci de specialişti care a 
lucrat la ... 

sintaxă: Acordul gramatical se face la 
singular; în acest caz, a fost făcut un 
acord logic, prin atracţie. 

16.09 crawl calificarea în semifinale 
probei 

calificarea în semifinalele probei ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

16.11 crawl Preşedintele PRM, C.V. 
Tudor avertizat că 

Preşedintele PRM, C.V. Tudor, a 
avertizat că 

punctuaţie: Apoziţia trebuie, în acest caz, 
despărţită prin virgulă. 

16.14 crawl nu au o specificitate naţionale nu au o specificitate naţională ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
16.15 crawl Europa este foarte drastică în 

ceea ce priveşte aeronavele 
– semantică: Acest titlu de ştire nu are un 

sens precis. 
16.16 crawl 600 milioane euro 600 de milioane de euro sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 

numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 
până la 19, inclusiv.  

16.16 crawl 2000 megawaţi 2000 de megawaţi sintaxă: Lipsa prepoziţiei de (admisibilă 
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numai dacă urmează abrevieri: MW, cm, 
E etc.). 

16.16 Prima ediţie Se-ntâmplă la noi mai multe 
accidente? Sau percepţia 
noastră este una ... 
expandată? să zic aşa. (Dana 
Grecu) 

Se-ntâmplă la noi mai multe accidente? 
Sau percepţia noastră este una greşită? 

semantică: Adjectivul expandat este 
folosit total neinspirat în context. 

16.16 crawl 11,6 miliarde euro 
24,1 miliarde dolari 

11,6 miliarde de euro 
24,1 miliarde 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. 

16.17 Prima ediţie şaptisprezece ani (Radu 
Tudor) 

şaptesprezece ani ortofonie: Forma corectă a numeralului 
17, aşa cum este înregistrată în dicţionare, 
este şaptesprezece. 

16.20 crawl Piloţii echipei ..., Lewis 
Hamilton şi Fernando Alonso 
au dezminţit 

Piloţii echipei ..., Lewis Hamilton şi 
Fernando Alonso, au dezminţit 

punctuaţie: Apoziţia trebuie, în acest caz, 
despărţită prin virgulă. 

16.33 Prima ediţie  marginea Dunării (Dana 
Grecu) 

malul Dunării semantică: Substantivul margine este 
folosit neadecvat în context (o apă are mai 
degrabă maluri decât margini). 

16.33 Prima ediţie se fac măsurători, se fac 
probe (Vlad Ionescu) 

se fac măsurători, se iau probe semantică: Verbul a face este folosit 
neadecvat în context. A face probe 
înseamnă „a fabrica probe“. 

16.34 Prima ediţie se-ntâmplă ancheta, tocmai 
ce se-ntâmplă ancheta (Dana 
Grecu) 

este în desfăşurare ancheta, exact 
acum este în desfăşurare ancheta 

stilistică: Verbul a se întâmpla a devenit 
în ultimii ani un clişeu, ajungând să 
înlocuiască alte verbe din sfera lui 
semantică, verbe cu care nu este însă 
sinonim contextual. Conform DEX, 
sensul lui de bază este: „(despre fapte, 
evenimente) a se petrece, a se produce, a 
avea loc“, iar, conform Noului dicţionar 
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explicativ al limbii române (ed. Litera 
Internaţional, 2002), „(despre fapte, 
evenimente) a se produce în urma unui 
concurs neprevăzut de împrejurări; a se 
petrece în mod incidental.“. Deci, verbul 
a se întâmpla se referă la fapte, 
evenimente considerate punctual, nu în 
desfăşurare.  

16.36 Prima ediţie pe agenţiile de ştiri a venit o 
informaţie ... (Vlad Ionescu) 

de la agenţiile de ştiri a venit o 
informaţie ... 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a 
prepoziţiei pe (sintagma greşită, dar foarte 
frecventă, pe surse este construită după 
acelaşi tipar). 

16. 37 Prima ediţie există vreo comunicare  care 
se-ntâmplă pilotul ... şi 
vreun for, un turn de control 
(Dana Grecu) 

există vreo comunicare între pilotul ... 
şi vreun for, un turn de control 

stilistică, semantică: Verbul a se întâmpla 
este folosit neadecvat în context, este un 
clişeu. 

16.37 crawl în vedera executării în vederea executării ortografie 
16.42 Prima ediţie ce şanse avem să aflăm, ca să 

poţi preveni, ca să poţi să 
anunţi ... (Dana Grecu) 

ce şanse avem să aflăm, pentru a putea 
preveni, pentru a putea anunţa .../ ce 
şanse avem să aflăm, ca să putem 
preveni, ca să putem anunţa ... 

stilistică, sintaxă: Fraza începe cu un verb 
la persoana I, plural, apoi se continuă cu 
două verbe la persoana a II-a, singular 
(acel „tu impersonal“), deşi subiectul lor 
este comun.  

16.43 Prima ediţie s-a-ntâmplat un incident, s-a-
ntâmplat o problemă de 
zbor serioasă (Radu Tudor) 

s-a-ntâmplat un incident, a 
apărut/intervenit o problemă de zbor 
serioasă 

stilistică, semantică: Verbul a se 
întâmpla, combinat neadecvat  cu 
substantivul problemă, apare în acest 
context ca un clişeu. 

16.44 Prima ediţie Dar am avut răbdarea, şi 
eu, dar şi Domnia Sa, să 
înţeleagă că, de fiecare dată, 
vrem să aflăm cele mai 
importante şi cele mai 
interesante lucruri. (Radu 

Dar am avut răbdarea, şi eu, dar şi 
Domnia Sa, să înţelegem că, de fiecare 
dată, vrem să aflăm cele mai importante 
şi cele mai interesante lucruri. 

sintaxă, stilistică: Dezacord, verbele a 
avea răbdarea şi a înţelege au subiectul 
comun (eu, dar şi Domnia Sa).  Fraza este 
greoi construită. 
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Tudor) 
16.44 Prima ediţie datele pe care noi le culegem 

din teren, specialiştii ..., toate 
astea spun că ... (Dana 
Grecu) 

datele pe care noi le culegem din teren, 
specialiştii ..., totul  spune că ... 

stilistică, semantică: Dezacord: grupul 
sintactic anaforic toate astea, cu formă de 
feminin plural, include şi substantivul 
specialiştii.  

16.44 Prima ediţie astăzi dimineaţă (Dana 
Grecu) 

azi-dimineaţă cultivarea limbii: Hipercorectitudine. 

16.53 Prima ediţie L-aş întreba pe domnul ... 
dacă nu cumva cauzele 
obiective apropo de 
investigaţii se lovesc de 
cauzele subiective, interesele 
financiare ale ... (Dana 
Grecu) 

sugestie: L-aş întreba pe domnul ... dacă 
nu cumva există motive (subiective), 
interese financiare ale ..., pentru a 
ascunde cauzele reale ale accidentului, 
aşa cum rezultă din investigaţii. 

stilistică, semantică: Exprimare foarte 
greoaie, alambicată. 
sintaxă, semantică, lexic:  Este neclară 
construcţia cauzele obiective apropo de 
investigaţii. Locuţiunea apropo de nu este 
adecvată contextual. Conform DEX, 
sensul de bază al cuvântului apropo este 
„fiindcă a venit vorba (de asta); bine că 
mi-am adus aminte“. 

16.53 Prima ediţie vor să facă afaceri uşor în 
România cu zborurile astea 
uşoare (Dana Grecu) 

sugestie: vor să facă afaceri profitabile 
în România cu zborurile astea uşoare 

stilistică: Repetiţie.  
 

 Ştiri Elicopterul care s-a prăbuşit 
astăzi dimineaţă în comuna 
Berteşti şi care s-a soldat cu 
doi morţi, aparţine ... (Dana 
Grecu) 

Elicopterul care s-a prăbuşit azi-
dimineaţă în comuna Berteşti, accident 
care s-a soldat cu doi morţi, aparţine ... 

cultivarea limbii: Astăzi dimineaţă, în loc 
de azi-dimineaţă, este o formulare care 
ţine de  hipercorectitudine. 
semantică: Pronumele relativ care reia 
substantivul elicopterul (şi se află în cazul 
nominativ, ca şi acesta). Ar rezulta, deci: 
elicopterul s-a soldat cu doi morţi. 
Greşeala poate fi explicată prin acordul 
logic cu un substantiv nici măcar 
exprimat (accidentul, prăbuşirea etc.). 

17.02 Prima ediţie Din declaraţiile martorilor, 
ştim un lucru, şi este destul 
de aproape de adevăr ... 

Din declaraţiile martorilor, ştim un 
lucru, şi este destul de probabil să fie 
adevărat ... 

semantică: Nepotrivire semantică. Se 
poate spune despre ceva că este destul de 
aproape de adevăr numai atunci când 
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(Vlad Ionescu) acest adevăr este cunoscut vorbitorului. În 
acest context însă, cauzele accidentului 
aviatic nu sunt cunoscute. 

17.02 Prima ediţie că copacii nu sunt afectaţi 
(Vlad Ionescu) 

că nu sunt afectaţi copacii Cacofonie (stilistică). 

17.02 Prima ediţie să continue ancheta cât de 
cât pe zi (Vlad Ionescu) 

să continue ancheta pe cât posibil pe zi semantică: Locuţiunea adverbială cât de 
cât nu este folosită adecvat în acest 
context. Conform DEX, sensul acesteia 
este: „măcar, puţin de tot“. 

17.06 crawl presiunea impusă 
Parlamentului de Traian 
Băsescu 

presiunea exercitată asupra 
Parlamentului de Traian Băsescu 

semantică: Folosirea neadecvată a 
adjectivului participial impusă pentru a 
determina substantivul presiunea (o 
presiune nu este impusă, ci exercitată, iar 
prin presiuni exercitate se pot impune 
anumite lucruri). 

17.33 Prima ediţie aş vrea să aflu de la 
dumneavoastră dacă 
negocierile astea se mai 
întâmplă (Dana Grecu) 

aş vrea să aflu de la dumneavoastră 
dacă negocierile acestea continuă/se 
desfăşoară în continuare  

stilistică, semantică: Verbul a se întâmpla 
este folosit neadecvat în acest context, 
este clişeizat. Acest verb se referă la un 
eveniment punctual, nu la un proces (care 
este durativ). 

Antena 3, vineri, 19 octombrie 2007 (19.00 - 20.00)  
19.00 Ştiri – crawl între orele 10.00 - 22.00  între orele 10.00 şi 22.00 ortografie, punctuaţie: Cratima („liniuţa“) 

are sensul de „între“, deci construcţia 
între orele 10.00 - 22.00 are caracter 
pleonastic. 

19.01 crawl lt. col.  lt.-col. ortografie: DOOM2 recomandă scrierea 
cu cratimă (locotenent-colonel) şi 
înregistrează şi abrevierea lt.-col. 

19.01 crawl inspector şef adjunct inspector-şef adjunct ortografie: Este recomandată scrierea cu 
cratimă (acest compus nu este înregistrat 
în DOOM2, dar grafia lui este după 
modelul redactor-şef adjunct, locotenent-
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colonel/lt.-col., grafii recomandate de 
acest dicţionar normativ). 

19.01 crawl tratatul de refomă tratatul de reformă ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
19.02 crawl summit-ul summitul ortografie: Grafia formei articulate, la 

singular, a cuvântului summit este 
summitul, conform DOOM2, care impune 
norma următoare: „ataşarea fără cratimă a 
articolului sau a desinenţei la 
împrumuturile – chiar neadaptate sub alte 
aspecte – terminate în litere din alfabetul 
limbii române pronunţate ca în limba 
română” (p. XLII). 

19.02 Ştiri şampania a fost urmată de 
declaraţii satisfăcute (voce) 

? şampania a fost urmată de declaraţii 
pline de satisfacţie 

semantică: Frază neclară. Adjectivul 
satisfăcut este incompatibil semantic cu 
substantivul declaraţie.  

19.10 Bizbazar  am avut un conflict escaladat 
între sindicate şi ... (Moise 
Guran) 

am avut un conflict nerezolvat/grav 
între sindicate şi 

stilistică, lexic: Folosirea neadecvată 
contextual a verbului a escalada, care 
tinde să se clişeizeze, apărând destul de 
des în contexte improprii, probabil graţie 
„rezonanţei“ lui savante, neologice. 

19.11 Bizbazar pentru a curăţa, dacă vreţi, 
derapajul făcut de Guvern 
(Moise Guran) 

? pentru a compensa/contracara 
derapajul făcut de Guvern 

semantică, lexic: Folosirea neadecvată 
contextual a verbului a curăţa. 

19.12 crawl Presiuni pe salariul minim Presiuni în legătură cu salariul minim sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată a 
prepoziţiei pe (vezi, a face presiuni 
asupra cuiva în legătură cu ceva).  

19.12 Bizbazar Scandalul dintre ... a 
escaladat luni. 

Scandalul dintre ... s-a amplificat luni.  stilistică, lexic: Folosirea neadecvată 
contextual a verbului a escalada, care 
tinde să se clişeizeze, apărând destul de 
des în contexte improprii, probabil, graţie 
„rezonanţei“ lui savante, neologice. 

19.13 crawl repunerea în funcţiune a cele repunerea în funcţiune a celei mai mari ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
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mai mari părţi părţi 
19.13 crawl ministrul muncii ministrul Muncii ortografie: Fiind vorba despre un minister 

(Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei), nu de substantivul comun 
muncă, este recomandată scrierea cu 
majusculă. 

19.14 Bizbazar toată lumea aruncă vina pe 
unde se poate 

toată lumea aruncă vina pe ce/cine se 
poate 

stilistică: Exprimare „relaxată“, specifică 
limbajului neîngrijit. 

19.15 Bizbazar încotro încotro ortofonie: Singura formă accentuală 
înregistrată de DOOM2 este încotro. 

19.16 crawl ce va înfiinţa se va înfiinţa ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
19.16 Bizbazar o apreciere până acum nu a 

făcut-o niciodată (Moise 
Guran) 

nu a făcut niciodată până acum o 
apreciere 

sintaxă: Topică greşită. 

19.16 Bizbazar mai rămâne atunci dobânzile 
(Moise Guran) 

mai rămân atunci dobânzile sintaxă: Dezacord între subiect şi 
predicat. 

19.17 Bizbazar parcă cei de la BNR; că cei 
de la BNR 

parcă BNR; că BNR Cacofonie (stilistică). 

19.17 Bizbazar dinspre partea Guvernului, 
una spunem, şi alta fumăm. 

Guvernul una spune, şi alta face. stilistică: Neadecvare a enunţului la 
cadrul oficial în care este rostit (o 
emisiune TV, la un post de ştiri). 

19.20 Bizbazar le transmite investitorilor 
faptului că ... (Moise Guran) 

le transmite investitorilor faptul că ... sintaxă, morfologie: „Propagarea“ 
inexplicabilă a desinenţei de genitiv-dativ 
la un substantiv care ocupă poziţia 
sintactică de complement direct. 

19.21 Bizbazar s-au scumpit numai alea 
(Moise Guran) 

s-au scumpit numai acelea stilistică: Neadecvare a enunţului la 
cadrul oficial în care este rostit (o 
emisiune TV, la un post de ştiri). 

19.21 Bizbazar mai vine şi euro, şi o inflaţie 
... (Moise Guran) 

mai vin şi euro, şi o inflaţie ... sintaxă: Verbul a veni ar fi trebuit să aibă 
formă de plural, pentru că se acordă cu un 
subiect multiplu postpus.  

19.23 Bizbazar eu nu sunt convins, pe eu nu sunt deloc convins stilistică: Neadecvare a enunţului la 
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cuvânt că ... (Moise Guran) cadrul oficial în care este rostit (o 
emisiune TV, la un post de ştiri). 

19.25 Bizbazar Isărescu n-a zis ...  – stilistică: Neadecvare a enunţului la 
cadrul oficial în care este rostit. Acest 
mod de a face referire la  o persoană 
oficială/publică (folosind numai numele 
„de catalog“) este nepoliticos; cu toate 
acestea, este adoptat în discursul public de 
mulţi moderatori, oameni politici etc. 
[Această situaţie fiind foarte frecventă, nu 
a fost reluată decât rareori în tabel.] 

19.25 Bizbazar Deja le-am crescut dobânzile 
(Moise Guran) 

Deja am crescut dobânzile stilistică: Neadecvare a enunţului la 
cadrul oficial în care este rostit. 

19.31 Bizbazar să mai comentăm ..., luăm o 
mică pauza publicitară după 
care revenim cu celelalte 
comentarii. (Moise Guran) 

să mai comentăm ..., luăm o mică pauza 
publicitară după care revenim cu alte 
observaţii.  

stilistică, lexic: Repetiţie uşor de evitat. 

19.38 Bizbazar ţările europene sunt la 
adăpost de escaladarea 
preţului (Moise Guran) 

ţările europene sunt la adăpost de 
creşterea preţului 

semantică, lexic: Folosirea neadecvată 
contextual a substantivului postverbal 
escaladare. Verbul a escalada tinde să se 
clişeizeze, apărând destul de des în 
contexte improprii, probabil, graţie 
„rezonanţei“ lui savante, neologice. 

19.41 crawl 600 milioane euro 600 de milioane de euro 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: 
MW, cm, E etc. 

19.42 Bizbazar nici nu va rata ocazia de a 
face în buricul târgului o 

? nici nu va rata ocazia de a face în 
buricul târgului un centru comercial, 

lexic, semantică: Expresia a face o 
dezvoltare (comercială) nu este reperabilă 
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dezvoltare comercială, 
probabil o megadezvoltare 
comercială (Moise Guran) 

probabil un centru comercial foarte 
mare 

în limba română. 

19.43 crawl este considerat favoriat este considerat favorit ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
19.45 Bizbazar ei par mai confortabili cu 

ideea 
ei par că se împacă mai bine cu ideea sintaxă, semantică: Construcţia a fi 

confortabil cu ceva este improprie limbii 
române. În mod evident, este un calc 
forţat după engl. to be comfortable with.  

19.46 Bizbazar procentul este de 7% proporţia este de 7% semantică: Pleonasm. Sensul 
substantivului procent este: „a suta parte 
dintr-o cantitate dată; proporţie în raport 
cu o sută; sutime, procentaj“ (DEX). 
Deci, sensul lui procent conţine ideea de 
„sută“, care se adaugă, în mod greşit, lui 
„%“, simbol glosat prin „la sută“ sau 
„procent“. 

19.52 Bizbazar Băsescu se întoarce de la 
Lisabona (Moise Guran) 

Preşedintele (Traian) Băsescu se 
întoarce de la Lisabona 

stilistică: Neadecvare a enunţului la 
cadrul oficial în care este rostit. (Vezi 
explicaţia anterioară.) 

19.53 crawl referindu-se termenul limită  referindu-se la termenul limită ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
19.53 crawl să crească cu  să înregistreze o creştere cu/de Cacofonie (stilistică). 
19.56 crawl în vedera executării în vederea executării ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
19.57 crawl pe bursa de la ..., depăşea la bursa de la ..., depăşea sintaxă: Prepoziţia la este mai adecvată şi 

mai frecvent utilizată în contexte ca 
acesta. 

Antena 3, sâmbătă, 20 octombrie 2007 (18.05 - 19.03) 
18.05  crawl a avertizat că dacă ..., ar 

putea ...  
a avertizat că, dacă ..., ar putea ... punctuaţie: Propoziţia condiţională 

trebuie, în acest caz, despărţită prin 
virgule. 

18.09 Ştiri Evaluarea activităţii pastorale 
a K ai ierarhilor ... (Ovidiu 
Maior) 

Evaluarea activităţii pastorale a 
ierarhilor ... 

sintaxă: Dezacord între substantivul 
activitatea şi articol. Autocorectarea (K) 
s-a făcut în sens greşit. 
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18.09 Ştiri sub preşedenţia (Ovidiu 
Maior) 

sub preşedinţia morfologie: Forma corectă a cuvântului 
este preşedinţie (derivat de la preşedinte 
+ suf. -ie). 

18.09 Ştiri 1300 de români au fost 
victimele traficului de 
persoane (voce) 

1300 de români au fost victime ale 
traficului de persoane 

semantică, morfologie: Folosirea 
articulată a substantivului victime nu este 
justificată contextual. Aici substantivul în 
cauză exprimă o calitate (cea de a fi 
victimă); substantivele care exprimă 
calitatea sunt, în general,  nearticulate 
(caut profesor, l-au făcut director). 

18.15 crawl între orele 10.00 - 22.00 între orele 10.00 şi 22.00 ortografie, punctuaţie: Cratima („liniuţa“) 
are sensul de „între“, deci construcţia 
între orele 10.00 - 22.00 are caracter 
pleonastic. 

18.16 crawl în vreuna din ţările în vreuna dintre ţările sintaxă: Folosirea incorectă a  prepoziţiei 
(din se foloseşte cu substantive la 
singular, iar dintre se foloseşte cu 
substantive la plural). Această utilizare 
caracterizează limba „standard”. 

18.16 Ştiri se înregistrează minus două 
grade frig acolo (Iulia 
Zgripcea) 

se înregistrează minus două grade 
acolo/grade, este frig deci. 

stilistică, semantică: Expresia minus două 
grade frig este nefirească şi pleonastică. 

18.17 crawl în parcarea unei unui liceu în parcarea unui liceu ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
18.20 crawl vin de Pietroasele cârnaţi vin de Pietroasele, cârnaţi punctuaţie 
18.20 Ştiri Nici covrigi de Buzău nu au 

dus lipsă de clienţi (voce) 
Nici covrigii de Buzău nu au dus lipsă 
de clienţi 

ortografie: Substantivul covrigi, în 
contextul semantic în care apare („obiect“ 
cunoscut, determinat), trebuie să fie 
articulat. 

18.20 Ştiri trupele Conpat, Activ, 
Pasărea Colibri (voce) 

trupele Compact, Activ, Pasărea 
Colibri 

ortofonie 

18.21 crawl Un adolescent de 19 ani a 
fost arestat în legătură cu 

– semantică: Acest titlu de ştire este 
incomplet semantic. (Cineva care nu ar 
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atacul asupra românului auzi şi ştirea nu ar şti despre ce este 
vorba.) 

18.21 Ştiri a ajuns în Statele Unite în 
urma unui contract de 
muncă (Ovidiu Maior) 

a ajuns în Statele Unite având un 
contract de muncă 

semantică: Folosirea neadecvată în 
context a locuţiunii în urma. 

18.21 Ştiri Cerşetorii din Geneva sunt 
peste tot [şi sunt enumerate 
locuri din acest oraş] (voce) 

În Geneva sunt peste tot cerşetori semantică, topică: Enunţul este unul 
tautologic (Cerşetorii din Geneva sunt 
peste tot în Geneva). 

18.21 Ştiri  „Tribune de Genève“ nu este 
pronunţat în franceză, ci 
după sistemul fonetic al 
limbii române: „tribune de 
geneve“ (voce) 

„Tribune de Genève“ [tribyn də ʒənev] ortofonie: Numele proprii trebuie 
pronunţate precum în limba de origine, cu 
atât mai mult cu cât este vorba despre o 
emisiune informativă, care ar trebui să 
aibă, implicit, un rol educativ. 
(Pronunţarea greşită a numelor străine, în 
special a titlurilor de ziare, este foarte 
frecventă la acest post TV, nu au fost 
trecute în tabel toate situaţiile.) 

18.24 crawl Clujul este cel mai periculos 
oraş pe harta victimelor 
traficului de persoane, iar cel 
mai sigur este centrul ţării, în 
judeţele Braşov, Covasna, 
Harghita şi Mureş. 

sugestie: Clujul este cel mai periculos 
oraş pe harta victimelor traficului de 
persoane, iar cel mai sigur este centrul 
ţării (judeţele Braşov, Covasna, 
Harghita şi Mureş). 

semantică, sintaxă  

19.01 Ştiri   l-au ironizat pe subiectul 
dosarului „Flota“ (Alina 
Petrescu) 

l-au ironizat în legătură cu dosarul 
„Flota“ 

sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată a 
prepoziţiei pe (*a ironiza pe ceva). 

19.01 crawl l-au ironizat pe preşedinte 
pe tema dosarului „Flota“ 

l-au ironizat pe preşedinte în legătură 
cu dosarul „Flota“ 

sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată a 
prepoziţiei pe (*a ironiza pe ceva). 

19.01 Ştiri o flotă la fel de valoroasă ca 
cea (voce) 

o flotă la fel de valoroasă ca aceea Cacofonie (stilistică). 

 
Antena 3, marţi, 23 octombrie 2007 (22.00 - 00.00) 
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Ora Emisiunea Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / recomandată Domeniul greşelii (explicaţia) 

22.09 crawl preşedintele PD Emil Boc preşedintele PD, Emil Boc punctuaţie 
22.09 Sinteza zilei te duci şi pui ştampila pe 

referendum (Radu Tudor) 
te duci la referendum sintaxă, semantică 

22.09 Sinteza zilei una dintre argumentaţiile 
de bază ale preşedintelui a 
fost tocmai aceea că ... 
pentru a nu se cheltui bani 
(M. Gâdea) 

unul dintre argumentele de bază 
ale preşedintelui a fost tocmai 
acela:  pentru a nu se cheltui bani 

lexic 

22.10 Sinteza zilei aşa scrie la lege (I. 
Cristoiu) 

aşa scrie în lege stilistică 

22.14 crawl l-a asigurat pe omologul 
său, Ali ... că ... 

l-a asigurat pe omologul său, Ali 
..., că ... 

punctuaţie 

22.14 Sinteza zilei rezultatele ... vor da un 
trend foarte serios pentru 
alegerile care vor urma 
(Radu Tudor)  

rezultatele ... vor influenţa foarte 
mult alegerile care vor urma 

lexic 

22.15 Sinteza zilei a uitat la secunda doi 
absolut tot (Radu Tudor) 

a uitat în secunda următoare 
absolut tot 

lexic 

22.15 crawl fiind ilegal întrucât nu 
prevede 

fiind ilegal, întrucât nu prevede punctuaţie 

22.17 crawl numărul proiectelor 
aprobate pe programul 
SAPARD este de 

numărul proiectelor aprobate 
de/prin programul SAPARD este 
de 

sintaxă, semantică 

22.17 Sinteza zilei îşi  va asuma răspunderea 
pe această lege ... (M. 
Gâdea) (de două ori) 

îşi  va asuma răspunderea pentru 
această lege 

sintaxă, semantică 

22.17 crawl 14.083 miliarde 14.083 de miliarde sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 
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până la 19 inclusiv.  
22.18 Sinteza zilei domnul Traian Băsescu şi 

corul lui de cântăreţi n-a 
explicat (I. Cristoiu) 

domnul Traian Băsescu şi corul lui 
de cântăreţi n-au explicat 

sintaxă 

22.18 crawl 259.35 milioane 259.35 de milioane sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 
până la 19 inclusiv.  

22.19 crawl , în creştere cu 48% în 
comparaţie cu 

, în creştere cu 48%, în comparaţie 
cu 

punctuaţie 

22.19 crawl , iar local în celelalte 
regiuni, cantităţile de apă 

, iar, local, în celelalte regiuni, 
cantităţile de apă 

punctuaţie 

22.20 Sinteza zilei vor să-şi asume 
răspunderea pe uninominal 
(M. Gâdea) (de trei ori) 

vor să-şi asume răspunderea 
pentru uninominal 

sintaxă, semantică 

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

22.22 crawl să îşi asume răspunderea ... 
pe proiectul 

să îşi asume răspunderea ... pentru 
proiectul 

sintaxă, semantică 

22.25 crawl cetăţean uzbek cetăţean uzbec ortografie: DOOM2 înregistrează doar 
grafia „uzbec“ 

22.25 Sinteza zilei o critică ... la adresa 
preşedintelui ... şi a 
Pardidului Democrat, 
pentru varianta de vot pe 
care o susţine (Radu 
Tudor) 

o critică ... la adresa preşedintelui 
... şi a Pardidului Democrat, pentru 
varianta de vot pe care o susţin 

sintaxă 

22.26 Sinteza zilei foloseşte acest pretext de 
uninominal (Radu Tudor)  

foloseşte acest pretext al 
uninominalului 

semantică 

22.27 Sinteza zilei preşedintele vrea 
referendum pe votul ... (M. 

preşedintele vrea referendum 
pentru votul ... 

sintaxă, semantică 
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Gâdea) 
22.32 Sinteza zilei preşedintele a ieşit cu o 

declaraţie şi a spus (M. 
Gâdea) 

preşedintele a făcut o declaraţie, 
în care a spus/preşedintele a făcut 
o declaraţie referitoare la/ 
preşedintele a declarat că 

semantică, lexic 

22.34 Sinteza zilei ţoale (I. Cristoiu) (de două 
ori) 

haine/îmbrăcăminte stilistică, lexic 

22.35 crawl pentru a explica românilor pentru a le explica românilor sintaxă 
22.37 Sinteza zilei nu e o şmecherie ..., poate 

e pe bune (M. Gâdea)  
– stilistică 

22.39 crawl posibilitatea căderii de ploi 
... şi producerii de ... 

posibilitatea de a cădea ploi ... şi 
de a se produce ... 

sintaxă 

22.40 Sinteza zilei i-a dat în bot, iertată fie-mi 
expresia (I. Cristoiu)   

– stilistică 

22.42 Sinteza zilei să asume răspunderea  pe 
(V. Stan) 

să asume răspunderea  pentru sintaxă, semantică 

22.42 Sinteza zilei niciun şef ... din această 
planetă (V. Stan) 

niciun şef ... de pe această planetă semantică, lexic 

22.46 Sinteza zilei dedesubturile unei afaceri 
care ne tot chinuim s-o 
aflăm de ce s-a întâmplat în 
felul în care s-a întâmplat 
(Radu Tudor) 

dedesubturile unei afaceri pe care 
ne tot chinuim să le aflăm, să 
vedem de ce s-a întâmplat cum s-a 
întâmplat 

sintaxă, semantică: frază prolixă, 
ilogică, o construcţie gramaticală 
greoaie şi greşită.  

22.46 Sinteza zilei banii care Omar ... i-a dat 
(Radu Tudor) 

banii pe care Omar ... i-a dat sintaxă 

22.55 Sinteza zilei din punct de vedere al 
participării (Radu Tudor) 

din punctul de vedere al 
participării 

morfologie 

23.10 În gura presei cu privire la sexoşenia lui 
Cioacă (M. Badea) 

– lexic, stilistică 

23.18 În gura presei te-ai născut greşit (M. 
Badea) 

– stilistică 

23.20 În gura presei marile mase de oameni masele de oameni semantică: Pleonasm. 
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(M. Badea) 
23.21 În gura presei ar trebui să se desfăşoare în 

locaţii diferite (M. Badea) 
ar trebui să se desfăşoare în locuri 
diferite 

lexic 

23.23 În gura presei a cetăţeanului cu privire la 
cel care îl alege (M. Badea)

a cetăţeanului cu privire la cel pe 
care îl alege 

sintaxă 

23.23 În gura presei orele de începere şi de 
finish (M. Badea) 

orele de începere şi de încheiere lexic 

23.24 În gura presei foooarte tare! (M. Badea) – stilistică 
23.33 În gura presei despre Băselu’ (M. Badea) despre Traian Băsescu stilistică 
23.33 În gura presei ne putem distra măcar de 

ţara în care trăim (M. 
Badea) 

ne putem distra măcar pe seama 
ţării în care trăim 

sintaxă (a râde de/a se distra pe 
seama) 

23.36 În gura presei preşedintele ... e un şmenar 
politic (M. Badea) 

– stilistică, lexic 

23.38 În gura presei că s-a escaladat pe scara 
asta aproape de dorinţa mea 
(M. Badea) 

– lexic, semantică 

23.40 În gura presei ca să capeţi legitimitate şi 
anvergură în ceea ce spui 
(M. Badea) 

ca să capeţi legitimitate şi 
autoritate în ceea ce spui 

lexic, semantică 

23.40 În gura presei pot să imit şi io pă destui 
(M. Badea) 

îi pot imita şi eu pe destui sintaxă 
stilistică 

23.48 În gura presei limita de viteză nu-i va 
împuţina pă cretini (M. 
Badea) 

– stilistică, lexic 

Antena 3, joi, 25 octombrie 2007 (14.00 - 16.00) 
14.01 Ştiri în concret (Nadina 

Câmpean) 
concret lexic 

14.02 crawl să îşi îmbunătăţească 
performanţa privind 
democraţia 

sugestie: să aibă o democraţie mai 
performantă 

lexic, semantică 

14.03 crawl coresponden corespondent ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
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14.06 Ştiri au fost nevoie de 
intervenţia mai multor 
(Laurenţiu Rădulescu) 

a fost nevoie de intervenţia mai 
multor 

sintaxă 

14.06 crawl Fostul antrenor ... a fost 
preluat banca tehnică 

Fostul antrenor ... a fost preluat pe 
banca tehnică 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

14.08 crawl St.Cugat St. Cugat punctuaţie 
14.09 Ştiri evenimente ca cele (Al. 

Guzganu) 
evenimente precum cele Cacofonie (stilistică). 

14.10 crawl În localitatea Mirceştii Noi 
Mirceştii Noi au fost 
inundate 

probabil: În localitatea Mirceştii, 
20 de gospodării au fost inundate 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

14.10 crawl În privinţa modalităţii de 
vot nu există 

În privinţa modalităţii de vot, nu 
există 

punctuaţie 

14.10 crawl Preşedintele de onoare al 
PSD, Ion Iliescu este 

Preşedintele de onoare al PSD, Ion 
Iliescu, este 

punctuaţie 

14.11 crawl asumare a răspunderii pe 
proiectul 

asumare a răspunderii pentru 
proiectul 

sintaxă, semantică 

14.11 Ştiri vreme frumoasă, în 
tendinţă de încălzire (Iulia 
Zgripcea) 

vreme frumoasă, cu o tendinţă de 
încălzire 

semantică 

14.13 crawl consideră deficitară lupta 
anticorupţie 

consideră insuficientă/slabă lupta 
anticorupţie 

lexic, semantică 

14.14 crawl Premierul Saharov pentru 
libertatea de gândire a fost 
acordat de către 
Parlamentul European 
avocatului sudanez 

Premiul Saharov pentru libertate 
de gândire a fost acordat de către 
Parlamentul European avocatului 
sudanez 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare.  
lexic (Amuzantă!) 

14.15 crawl 2.000 miliarde; 4.000 
miliarde; 21.000 miliarde 
(şi altele asemenea) 

2.000 de miliarde; 4.000 de 
miliarde; 21.000 de  miliarde 

sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 
până la 19 inclusiv.  
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14.15 Ştiri moaştele Sfântului Dimitrie 
va sta aici (Corina Crăciun) 

moaştele sfântului Dimitrie vor sta 
aici 

sintaxă 

14.19 crawl şase miliarde dolari şase miliarde de dolari sintaxă 
14.19 crawl profesor în biologie 

moleculară 
specialist în biologie moleculară semantică 

14.20 crawl Primarul Aradului, Gh. 
Falcă a fost 

Primarul Aradului, Gh. Falcă, a 
fost 

punctuaţie 

14.21 crawl a cerut Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
trimiterea 

a cerut Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie trimiterea 

punctuaţie, sintaxă: Aşa cum virgula 
între subiect şi predicat nu este 
permisă, incorectă este şi despărţirea 
prin virgulă a predicatului de 
complementul direct sau de alţi 
determinanţi obligatorii. 

14.32 Ştiri trafic (Mihaela Bârzilă) trafic fonic: DOOM2 recomandă accentuarea 
„trafic“, însă înregistrează şi varianta 
„trafic“. 

14.35 crawl Fostul secretar general ..., 
K. Annan a primit  

Fostul secretar general ..., K. 
Annan, a primit 

punctuaţie 

14.36 Ştiri sorţii i-au scos în cale pe 
Jiul; o va întâlni pe Gloria 
Buzău (voce) 

sorţii i-au scos în cale Jiul/echipa 
Jiul; va întâlni Gloria Buzău 

sintaxă 

14.37 Ştiri având de luat o revanşă 
(voce) 

trebuind să-şi ia revanşa lexic 

14. 37 Ştiri şi-a lăudat elevii pentru 
dăruinţa din teren 
(Adelina Elisei) 

şi-a lăudat elevii pentru dăruirea 
din teren 

lexic 

14.39 Ştiri au pierdut meciul pe final 
(voce) 

au pierdut meciul spre/la final semantică, lexic 

14.41 Ştiri nu-i poate împiedeca 
(Adelina Elisei) 

nu-i poate împiedica ortofonie: Hipercorectitudine. 

14.41 Ştiri speră ca echipa să câştige 
..., pentru a termina 

speră ca echipa să câştige ..., 
pentru a termina neînvinsă grupa 

sintaxă 
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neînvinşi grupa (voce) 
14.43 Ştiri au fost ridicate toate 

avertizările, inclusiv cea de 
la meteorologi de cod 
galben (Mihaela Bârzilă)  

au fost ridicate toate avertizările, 
inclusiv cea cod galben (dată de 
meteorologi) 

sintaxă, topică 

14.43 Ştiri 756 milimetri (Iulia 
Zgripcea) 

756 de milimetri 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: 
MW, cm, E etc. 

14.54 Revista presei 
internaţionale 

experţi ai ONU şi 
Consiliului Europei au 
denunţat sentimentul din 
ce în ce mai puternic de 
ostilitate faţă de etnia romă 
(voce) 

– sintaxă, topică 
 

14.54 Revista presei 
internaţionale 

expulzarea comunităţilor şi 
familiilor de romi (text 
traducere) 

expulzarea comunităţilor şi a 
familiilor de romi 

sintaxă 
 

14.55 Revista presei 
internaţionale 

numele cotidianul francez 
„Le Figaro“ nu este 
pronunţat ca în franceză, ci 
după sistemul fonetic al 
limbii române (de două ori) 

[lə figaro] ortofonie 

14.56 Revista presei 
internaţionale 

anti-rachetă (text traducere) antirachetă ortografie 

14.57 Revista presei 
internaţionale 

numele cotidianul francez 
„Le Monde“ nu este 
pronunţat ca  în franceză, 
ci după sistemul fonetic al 

[lə mond] ortofonie 
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limbii române 
15.03 crawl pentru a finanţa achiziţia 

75% din acţiunile 
pentru a finanţa achiziţia a 75% 
dintre acţiunile 

sintaxă  

15.05 Ştiri deja fostul prefect este fin 
de cununie al lui (Alice 
Iacobescu) 

fostul prefect este şi fin de cununie 
al lui  

lexic, semantică: Deja este, în acest 
caz, tic verbal. 

15.06 Ştiri doar pentru funcţia de 
prefect. Aceasta este 
singura calitate care îl 
interesează (Petre Nechita) 

doar pentru funcţia de prefect. 
Acesta este singurul post care îl 
interesează 

lexic, semantică 

15.06 Ştiri în cadrul unei conferinţe de 
presă organizată (Petre 
Nechita) 

în cadrul unei conferinţe de presă 
organizate 

sintaxă 

15.09 crawl Lt. Col. Lt.-col. ortografie: DOOM2 recomandă 
scrierea cu cratimă (locotenent-
colonel) şi înregistrează şi abrevierea 
lt.-col. 

15.13 Ştiri vor trebui să stabilească 
locurile oficiale de afişajul 
electoral (voce) 

vor trebui să stabilească locurile 
oficiale pentru afişajul electoral 

semantică 

15.13 Ştiri pe proprie răspundere 
(voce) 

pe propria răspundere morfologie 

15.13 Ştiri o sută optzeci şi unu de 
secţii de votare (voce) 

o sută optzeci şi una de secţii de 
votare 

sintaxă 

15.25 Ştiri profesor în genetică (Alice 
Iacobescu) 

specialist în genetică semantică 

15.25 crawl profesor în biologie 
moleculară 

specialist în biologie moleculară semantică 

15.30 crawl avertizare privind creşteri 
de debite pe unele râuri 

avertizare privind creşteri de debit 
pe unele râuri 

semantică 

15.30 Ştiri niciunul nu s-a plâns de 
orele multe care au trecut şi 

– semantică: Frază neclară. 
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pentru a ajunge la (Corina 
Crăciun) 

15.30 Ştiri pentru a ajunge la sfintele 
moaşte, a se ruga ... şi a-i 
cere ajutorul (Corina 
Crăciun) 

pentru a ajunge la sfintele moaşte, 
a se ruga ... şi a le cere ajutorul 
Sfântului 

sintaxă 

15.31 Ştiri 50 de persoane au trecut pe 
la Crucea Roşie, pentru că 
se simţeau slăbite, a 
trebuit să le verifice 
tensiunea, să bea un pahar 
cu apă (Corina Crăciun) 

50 de persoane au trecut pe la 
Crucea Roşie, pentru că se simţeau 
slăbite. Acolo le-a fost verificată 
tensiunea, au băut un pahar cu apă 

semantică 

15.39 Ştiri o va întâlni pe Gloria 
Buzău (voce) 

 va întâlni Gloria Buzău sintaxă 

15.39 Ştiri având de luat o revanşă 
(voce) 

trebuind să-şi ia revanşa lexic 

15.40 Ştiri a pierdut duelul cu 
Pandurii, formaţie la care 
nici conducerea clubului  
nu spera într-o calificare 
(voce) 

a pierdut duelul cu Pandurii, 
formaţie în legătură cu care nici 
conducerea clubului  nu spera într-
o calificare 

sintaxă 

15.40 Ştiri la căpătul unui meci de 
infarct (voce) 

– stilistică, semantică, lexic 

15.42 crawl Radu Gavril, director ... şi 
Mioara 

Radu Gavril, director ..., şi Mioara punctuaţie 

15.42 crawl ar fi primit de la ... şi de la 
Radu Vasile, un imobil 

ar fi primit de la ... şi de la Radu 
Vasile un imobil  

punctuaţie 

15.49 Ştiri aceste fenomene sunt 
datorate, în primul rând, 
ploilor (Iulia Zgripcea) 

aceste fenomene sunt cauzate, în 
primul rând, de ploi 

semantică 

15.51 
 

Ştiri cea mai ridicată valoare 
fiind mai ridicată decât 

cea mai mare valoare fiind mai 
ridicată decât astăzi 

lexic 
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astăzi (Mariana Pop) 
15.51 
 

Ştiri se pare că şi ploile nu vor fi 
prezente (Iulia Zgripcea)  

se pare că nici ploile nu vor fi 
prezente 

semantică 

15.51 
 

Ştiri cu siguranţă însă că e 
posibil să mai fie (Iulia 
Zgripcea) 

este foarte posibil să mai fie însă  semantică 

Antena 3, sâmbătă, 27 octombrie 2007 (11.00 - 13.00) 
11.01 Ştiri traficul (Paula Rusu) traficul ortografie: DOOM2 recomandă 

accentuarea „trafic“, însă înregistrează 
şi varianta „trafic“. 

11.01 crawl strada Turmelor Strada Turmelor ortografie 
11.01 crawl fostul procuror general a 

fost înaintat prin decret de 
preşedintele Traian 
Băsescu în gradul de 
general-maior cu două stele 

fostul procuror general a fost 
înaintat în gradul de general-maior 
cu două stele de preşedintele 
Traian Băsescu, prin decret 

sintaxă, topică 

11.03 crawl elevii care nu au absolvit 
... examenele de capacitate 

elevii care nu au trecut/susţinut 
... examenele de capacitate 

semantică, lexic (a absolvi înseamnă a 
termina un an şcolar, un ciclu sau o 
formă de învăţământ, DEX) 

11.04 crawl angajaţii ... au întrerupt 
lucrul în cadrul unor 
acţiuni spontane de protest 
faţă de un proiect 

angajaţii ... au întrerupt lucrul şi 
au organizat acţiuni spontane de 
protest faţă de un proiect 

lexic, semantică 

11.08 Week-end+ în plus de asta (Ileana 
Anghel) 

în plus lexic, semantică 

11.09  crawl 440 miliarde 440 de miliarde sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 
până la 19 inclusiv.  

11.10 crawl la sfârşitul săptămâni la sfârşitul săptămânii ortografie 
 Week-end+ week-end weekend ortografie 
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11.17 Week-end+ Răzvan, haideţi să 
urmărim împreună cu 
telespectatorii (Ileana 
Anghel) 

Răzvan, hai să urmărim împreună 
cu telespectatorii 

sintaxă 

11.17 Week-end+ descinderea ... la adunare 
PSD (Ileana Anghel) 

descinderea ... la adunarea PSD ortografie 

11.18 Week-end+ pentru acelea dintre voi 
care preferă ..., nu fiţi 
descumpănite! (voce) 

Acelora dintre voi care preferă ... 
le spun: nu fiţi descumpănite! 

sintaxă: Anacolut. 

11.19 Week-end+ un mare hit sunt pantofii de 
inspiraţie masculină 

foarte la modă sunt pantofii de 
inspiraţie masculină 

lexic 

11.20 crawl Dumitru Dumitru, 
preşedinte liga a doua de 
fotbal 

Dumitru Dumitru, preşedintele 
ligii a doua de fotbal 

morfologie şi sintaxă 

11.20 crawl Preşedintele Traian 
Băsescu, l-a decorat, post 
mortem, pe N. Dobrin, cu 
ordinul ... 

Preşedintele Traian Băsescu l-a 
decorat, post-mortem, pe N. 
Dobrin cu ordinul ... 

ortografie 
punctuaţie 

11.23 crawl să promulge legea privind 
votul uninominal - varianta 
Pro Democraţia - asupra 
căreia Guvernul îşi va 
asuma răspunderea 

să promulge legea privind votul 
uninominal – varianta Pro 
Democraţia – pentru care 
Guvernul îşi va asuma răspunderea

sintaxă 

11.25 Week-end+ am văzut una foarte 
chicioasă (Adrian Luca) 

am văzut una de prost-gust lexic, stilistică 

11.27 crawl un profit de o 100.000 de 
euro 

un profit de 100.000 de euro ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

11.27 crawl anti-dumping antidumping ortografie 
11.28 crawl a obţinut un profit de 12,2 

miliarde euro, în creştere cu 
19,3% şi vânzări record de 

a obţinut un profit de 12,2 miliarde 
de euro, în creştere cu 19,3%, şi 
vânzări record 

sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după 
numeralele mai mari de 19 este 
obligatorie, excepţie făcând numeralele 
compuse care se termină în „numere“ 



 29

până la 19 inclusiv. Se admite omiterea 
acesteia numai dacă urmează abrevieri: 
E, MW, cm etc. 
punctuaţie 

11.29 crawl despre aceste accesorii ne 
propunem însă şi vorbim 
data viitoare 

însă despre aceste accesorii ne 
propunem să vorbim data 
viitoare 

sintaxă 

11.31 crawl lansat în timpul derulării 
unui turneu 

lansat în timpul unui turneu/într-
un turneu 

semantică 

11.31 crawl Ploiesti Ploieşti ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
11.33 crawl Fransis Ford Copola Francis Ford Copola ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
11.34 Sport, Week-

end+ 
ora doisprezece (Ileana 
Anghel) 

ora douăsprezece sintaxă: Nu se face acordul între 
substantivul ora şi adjectivul numeral 
care urmează.  

11.35 Sport, Week-
end+ 

acest tip de teatru s-a 
întâmplat în România 
(Anca Grădinaru) 

acest tip de teatru există în 
România 

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. 

11.37 Sport, Week-
end+ 

echipa cea mai prost 
clasată (voce) 

echipa cel mai prost clasată sintaxă 

11.37 crawl a cumparat a cumpărat ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
11.38 Sport, Week-

end+ 
Mircea Renic (voce) Mircea Rednic ortofonie 

11.40 crawl i-a făcut pe unii social-
democraţi din să-l 
suspecteze 

i-a făcut pe unii social-democraţi 
să-l suspecteze 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

11.41 Sport, Week-
end+ 

cel mai titrat cotidian din 
Spania titrează (voce) 

un celebru cotidian din Spania 
titrează 

lexic 

11.48 Week-end+ exact acesta este şi 
părerea (Ileana Anghel) 

exact aceasta este şi părerea sintaxă 

11.49 Week-end+ este subcalificat pentru este subcalificat pentru poziţia pe sintaxă 
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poziţia care o ocupă (Ileana 
Anghel) 

care o ocupă 

11.50 Week-end+ Din discuţia cu Irina, iată, 
ea ne spunea că ... (Ileana 
Anghel) 

– semantică 

11.50 Week-end+ totuşi, însă studiile arată 
(Ileana Anghel) 

însă studiile arată semantică: Pleonasm. 

11.50 Week-end+ în timpul cuvintelor tale, 
mă gândeam (Adi Luca) 

în timp ce vorbeai, mă gândeam semantică, lexic 

11.50 crawl Nachos con pollo (cartofi 
prăjiţi cu pui), este un fel 
de mâncare 

Nachos con pollo (cartofi prăjiţi cu 
pui) este un fel de mâncare 

punctuaţie 

11.52 crawl capătă o culoare roşiatică a 
ardeiului iute 

capătă culoarea roşiatică a 
ardeiului iute 

morfologie şi sintaxă 

11.53 Week-end+ este femeia cea mai puţin 
senzuală din lume (Adi 
Luca) 

este femeia cel mai puţin senzuală 
din lume 

sintaxă 

11.54 Week-end+ trei ore pe care le vom 
repeta şi mâine (Ileana 
Anghel) 

şi mâine vom petrece împreună 
tot trei ore 

semantică 

11.01 Ştiri ţuica care (Oana Despa) – Cacofonie (stilistică). 
12.06 Ştiri traficul (Paula Rusu) traficul DOOM2 recomandă accentuarea 

„trafic“, însă înregistrează şi varianta 
„trafic“. 

12.06 crawl Preşedintele CNS Cartel 
ALFA, Bogdan Hossu 
solicită 

Preşedintele CNS Cartel ALFA, 
Bogdan Hossu, solicită 

punctuaţie 

12.09 crawl asigurator (de două ori) asigurător ortografie 
2.09 Ştiri pronunţia [brocherii]  

pentru brokeri (voce) 
[brocării] fonic: Conform DOOM2, pronunţia 

corectă este cu „ă“. 
12.13 Ştiri câteva zeci de oameni au ... 

li s-au făcut rău (Vasile 
câtorva zeci de oameni li s-a făcut 
rău 

sintaxă 
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Marcu) 
12.15 crawl au stabilit de comun acord 

familia 
au stabilit împreună cu familia semantică: Pleonasm.  

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
12.28 Ştiri Te-ai băga la aşa ceva? 

(reporter) 
Ai încerca aşa ceva? stilistică 

12.37 Ştiri echipa cea mai prost 
clasată (voce) 

echipa cel mai prost clasată sintaxă 

12.39 Ştiri cel mai titrat cotidian din 
Spania titrează (voce) 

un celebru cotidian din Spania 
titrează 

lexic 

12.41 Ştiri are să ne spună câteva 
despre vreme (Paula Rusu) 

are să ne spună câte ceva despre 
vreme 

lexic 

12.41 Ştiri temperaturile se vor 
înregistra între 10 şi 20 
(Denisa Ţicu) 

temperaturile vor fi cuprinse între 
10 şi 20 

lexic 

 
Antena 3, marţi, 30 octombrie 2007 (21.00 - 23.00) 
Ora Emisiunea Versiunea greşită / 

nerecomandată 
Versiunea corectă / 
recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

21.01 crawl rovignetei; rovignetă rovinietei; rovinietă ortografie: DOOM2 înregistrează ca singură 
variantă corectă grafia rovinietă. 

21.01 crawl o unitate mobilă, cu cameră 
video va verifica 

o unitate mobilă, cu cameră 
video, va verifica 

punctuaţie 

21.03 crawl desprinderea fuselajului fuzelajului ortografie 
21.07 Ştiri ceea ce s-a întâmplat astăzi 

pe conferinţă de presă 
comună Iuşcenko - Băsescu 
este act fără precedent 
(Valentin Stan) 

ceea ce s-a întâmplat astăzi în 
conferinţa de presă comună 
Iuşcenko - Băsescu este un act 
fără precedent 

sintaxă, semantică 

21.09 crawl disputa pe referendum disputa în legătură cu 
referendumul 

sintaxă, semantică 

21.10 Ştiri a fost urmărit mai demult 
pentru a se şti cu cine se 

a fost urmărit mai demult, mai 
degrabă pentru a se şti cu cine 

semantică 
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întâlneşte decât pentru a fi 
intimidat (voce) 

se întâlneşte decât pentru a fi 
intimidat 

21.11 crawl acţiune de filaj împotriva 
lui Sîntion 

?acţiune de filaj care îl avea ca 
obiect pe Sîntion 

semantică 

21.14 Ştiri mai mulţi grei din fotbal 
(Mihaela Bârzilă) 

mai multe persoane importante 
din fotbal 

stilistică, lexic 

21.15 crawl Ministrul justiţiei (de două 
ori) 

Ministrul Justiţiei ortografie 

21.15 crawl Ministrul susţine că în locul 
unui răspuns fondat, 
preşedintele l-a atacat 

Ministrul susţine că, în locul 
unui răspuns fondat, preşedintele 
l-a atacat 

punctuaţie 

21.16 crawl Sântion Sîntion ortografie 
21.19 crawl în regiunea strâmtorii Kerci 

şi în la Insula 
Şerpilordesfăşura 

în regiunea strâmtorii Kerci şi în 
Insula Şerpilor [?unde va] 
desfăşura 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

21.20 crawl nu mai este interesată în 
continuarea investiţiei 

nu mai este interesată de 
continuarea investiţiei 

sintaxă 

21.21 crawl Pregătiri anti-gripă Pregătiri antigripă ortografie 
21.21 crawl Mihaela Radulescu Mihaela Rădulescu ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
21.22 crawl 11,27 milioane lei 11,27 milioane de  lei sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după numeralele 

mai mari de 19 este obligatorie, excepţie făcând 
numeralele compuse care se termină în „numere“ 
până la 19 inclusiv. 

21.22 crawl pe termen de maxim 60 de 
luni 

în/pe termen de maximum 60 de 
luni 

morfologie 

21.22 Ştiri centre de primire în 
centrele (voce) 

puncte de primire în centre lexic 

21.23 crawl precum şi la munte unde pe 
arii restrânse va ploua 

precum şi la munte, unde pe arii 
restrânse va ploua 

punctuaţie 

21.23 crawl vîntul vântul ortografie 
21.24 Ştiri România şi Bulgaria au 

devenit membri ai Uniunii 
România şi Bulgaria au devenit 
membre ale Uniunii 

sintaxă 
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21.25 crawl fostul internaţional croat, 
Robert Jarni a fost 

fostul internaţional croat, Robert 
Jarni, a fost 

punctuaţie 

21.26 crawl percheziţia perchiziţia ortografie: DOOM2 admite ambele variante, dar 
o recomandă pe cea cu -i- ( în ediţia anterioară a 
DOOM, recomandată era varianta cu -e-, la fel şi 
în DEX). 

21.26 crawl Dosarul Loteria, dosarul 
Zambaccian 

Dosarul „Loteria“, dosarul 
„Zambaccian“ 

punctuaţie 

21.31 crawl a supravieţuit miraculos 
într-un accident de avion 

a supravieţuit miraculos dintr-
un/unui accident de avion 

sintaxă 

21.33 crawl mâine seară mâine-seară ortografie 
21.39 crawl Partidul Plarforma Civică 

care a câştigat recentele 
alegeri, şi Partidul 

Partidul Platforma Civică, 
învingător în recentele alegeri, 
şi Partidul 

Cacofonie (stilistică). 
ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

21.41 crawl va fi ratificat în Cehia de 
Parlament şi nu prin 
referendum 

va fi ratificat în Cehia de 
Parlament, şi nu prin referendum 

punctuaţie 

21.49 crawl a acceptat oferta FC Steaua 
a de a prelua 

a acceptat oferta FC Steaua de a 
prelua 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

21.52 crawl 2,38%pe ministrul 2,38% [? îl acuză] pe ministrul ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
21.55 crawl să se ajusteze programul 

orar 
să se ajusteze programul semantică: Pleonasm. 

22.01 crawl La finalul reuniunii 
comisiei ... miniştrii de 
externe 

La finalul reuniunii comisiei ..., 
miniştrii de externe 

punctuaţie 

22.07 Sinteza zilei Copiii mor de cancer! 
Vedetele de invidie? 
(întrebarea emisiunii) 

Copiii mor de cancer! Vedetele, 
de invidie? 

punctuaţie 

22.07 Sinteza zilei cam ce dramă ar trebui să 
fie ca cel care s-a născut 
cam de doi ani de zile să fie 
diagnosticat cu cancer (M. 

cam ce dramă ar trebui să fie 
dacă micuţul care s-a născut în 
urmă cu numai doi ani ar fi 
diagnosticat cu cancer 

sintaxă, semantică 
Cacofonie (stilistică). 
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Gâdea) 
22.09 Sinteza zilei haideţi să începem cu 

începutul (M. Gâdea) 
– stilistică: Structură - clişeu. 

22.09 Sinteza zilei cine a înţeles care-i 
problema reală a înţeles-o 
(Mihaela Rădulescu) 

– semantică: Tautologie. 

22.10 Sinteza zilei nu am avut niciodată 
destăinuiri, de genul 
prietenii (Mihaela 
Rădulescu) 

– stilistică: Limbaj „relaxat“. 

22.11 Sinteza zilei ai făcut lucrul acesta, ai 
intrat în această campanie 
şi înţeleg că unul dintre 
lucrurile, pentru că în mod 
inevitabil, aş vrea s-
ajungem la chestia asta şi 
oarecum să o rezolvăm din 
start pentru a nu fi cu 
această povară că trebuie 
să clarificăm şi această 
chestiune oricât de nu ne-
ar face plăcere. Lucrul 
care s-a pus în discuţie este 
de ce ai folosit conturile 
tale (etc.) (M. Gâdea) 

– semantică, sintaxă, stilistică: Moderatorul M. 
Gâdea are multe astfel de construcţii discursive, 
care nu au fost redate însă în tabel. Enunţul este 
incoerent, ideile nu mai sunt terminate, 
paradoxal, se pare că tocmai din dorinţa de a 
lămuri mai bine anumite lucruri. La nivel lexical, 
sunt deranjante repetiţiile.  
Propoziţia concesivă „oricât de nu ne-ar face 
plăcere“ este greşit (ingenios de greşit) 
construită, amestecând mai multe tipare („oricât 
de puţină plăcere ne-ar face“, „oricât ne-ar 
displăcea“). Adverbul cu valoare contextuală 
concesivă „oricât“ se raportează la secvenţe care 
nu sunt negate gramatical. 

22.12 Sinteza zilei această chestiune la care 
aproape îmi este jenă. (M. 
Gâdea) 

această chestiune de care 
aproape îmi este jenă. 

sintaxă 

22.12 Sinteza zilei în nişte ani de zile în urmă 
(Mihaela Rădulescu) 

cu nişte ani în urmă lexic 

22.14 Sinteza zilei prin ce trece Liana şi Miţă 
(Mihaela Rădulescu) 

prin ce trec Liana şi Miţă sintaxă 
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22.16 Sinteza zilei traducând ceea ce e scris 
aicea, este că tu (M. 
Gâdea) 

– stilistică: Limbaj „relaxat“. 

22.24 Sinteza zilei faptele mele au fost aşa: 
am strâns ... (Mihaela 
Rădulescu) 

– stilistică: Limbaj „relaxat“. 

22.32 Sinteza zilei singura ocazie publică în 
care Mihai a ieşit să 
mulţumească (Mihaela 
Rădulescu) 

Mihai a mulţumit public doar 
atunci când ... 

stilistică, lexic 

22.33 Sinteza zilei fără ca cei doi (Mihaela 
Rădulescu) 

– Cacofonie (stilistică). 

22.33 Sinteza zilei nu simţi, ca om, s-ajuţi 
(Mihaela Rădulescu) 

– stilistică 
sintaxă (*simţi să) 

22.39 Sinteza zilei putem discuta că 
compromite (I. Cristoiu) 

– Cacofonie (stilistică). 

22.40 Sinteza zilei ceva din ridicolul acestui 
scandal ... afectează şi 
drama (I. Cristoiu) 

– stilistică, semantică 

22.41 Sinteza zilei nu se moare de foame 
pentru faptul că nu există 
mâncare (M. Gâdea) 

nu se moare de foame pentru că 
nu există mâncare 

lexic 

22.41 Sinteza zilei să punem un punct. (M. 
Gâdea) 

să punem punct lexic 

22.45 Sinteza zilei sub medicamentaţie (M. 
Gâdea) 

sub medicaţie/sub tratament lexic 

22.48 Sinteza zilei campanie care va demara 
în luna (Mihaela 
Rădulescu)  

campanie care va începe în luna lexic 

22.50 Sinteza zilei preşedenţie (Mihaela 
Rădulescu) 

preşedinţie morfologie 

Antena 3, joi, 1 noiembrie 2007 (10.06 - 11.15) 



 36

10.07 crawl a cerutca Italia a cerut ca Italia ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
10.07 crawl fără nici o clemenţă fără nicio clemenţă morfologie 
10.07 crawl a spus ... dar a subliniat a spus ..., dar a subliniat punctuaţie 
10.08 Ştiri legendarii de la Deep 

Purple ... au marcat pagina 
de istorie muzicală pe care 
au scris-o tot ei (Paula 
Rusu) 

– stilistică, semantică 

10.10 crawl în urcare cu 75% în 
comparaţie cu 

n urcare cu 75%, în comparaţie 
cu 

punctuaţie 

10.12 crawl candidaturii comune a 
Cehiei şi Slovaciei 

candidaturii comune a Cehiei şi a 
Slovaciei 

sintaxă 

10.13 crawl Traian Băsesu Traian Băsescu ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
10.13 crawl publică cu avizul – Cacofonie (stilistică). 
10.14 VDTV plouă şi toată jumătatea de 

sus (Liviu Stanciu) 
plouă şi în toată jumătatea de sus semantică 

10.14 crawl i-a solicitat, în urmă cu 2 
zile, ministrului Cristian 
David, să-i asigure 

în urmă cu 2 zile, i-a solicitat 
ministrului Cristian David să-i 
asigure 

punctuaţie 
sintaxă, topică 

10.14 crawl Sântion Sîntion ortografie 
10.14 crawl ofiţeri de poliţieai IGP ofiţeri de poliţie ai IGP ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
10.24 Ştiri după ce au bântuit prin 

toate cluburile şi s-au 
isterizat (voce) 

– lexic, sintaxă 

10.25 crawl că cel puţin până la finalul 
sezonului conducerea 

că, până la finalul sezonului cel 
puţin, conducerea 

Cacofonie (stilistică). 
sintaxă, topică 

10.27 crawl ridică cu atât mai mult 
semne de întrebare cu cât 
procurorului general are o 
experienţă 

cu atât mai mult ridică probleme, 
cu cât procurorul 

Cacofonie (stilistică). 
punctuaţie 
morfologie 
 

10.29 VDTV ştii ce-ar fi mişto (Liviu 
Stanciu) 

ştii ce-ar fi frumos lexic, stilistică 
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10.33 VDTV tu eşti adeptul 
excentricului (adresându-se 
unei femei) (Liviu Stanciu) 

tu eşti adepta excentricului sintaxă, semantică 

10.39 VDTV toată lumea e absolut 
uluită (Liviu Stanciu) 

– stilistică, semantică 

11.01 VDTV trafic (Paula Rusu) trafic ortofonie: DOOM2 recomandă accentuarea 
„trafic“, însă înregistrează şi varianta „trafic“. 

11.07 crawl Cazul Sântion Cazul „Sîntion“ ortografie, punctuaţie 
11.13 Ştiri întârziere, datorită cozii 

interminabile (voce) 
întârziere, din cauza cozii 
interminabile 

semantică: Prepoziţia datorită se foloseşte când 
cauza este pozitivă. Pentru o cauză negativă, se 
foloseşte locuţiunea prepoziţională din cauza.  

Antena 3, joi, 1 noiembrie 2007 (20.00 - 21.00) 
20.00 crawl Decizia are loc după ce o 

femeie 
Decizia a fost luată după ce o 
femeie 

lexic 

20.00 crawl cît timp cât timp ortografie 
20.02 Ştirea zilei spargerea a uimit şi pe 

clienţii (voce) 
spargerea i-a uimit şi pe clienţii sintaxă 

20.03 crawl cotaţia monnedei 
americane 

cotaţia monedei americane ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

20.09 Ştirea zilei există consum pentru astfel 
de informaţii (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

astfel de informaţii sunt 
„consumate“ 

semantică, lexic 

20.10 crawl proprietatul proprietarul ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
20.11 crawl va rămâne cel propus de 

firma aleasă omul de 
afaceri 

va rămâne cel propus de firma 
aleasă de omul de afaceri  

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

20.12 crawl dezvoltarea acestui 
programului 

dezvoltarea acestui program ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

20.12 crawl medicamnete medicamente ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
20.13 crawl nu a fost filmat camerele 

băncii 
nu a fost filmat de camerele 
băncii 

ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

20.14 crawl noul cadrul legislativ noul cadru legislativ ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 
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20.14 crawl cadrul ..., reprezentat de 
directiva MIFID a intrat în 
vigoare 

cadrul ..., reprezentat de directiva 
MIFID, a intrat în vigoare 

punctuaţie 

20.15 crawl persistă în dezvoltatea 
programului 

continuă dezvoltatea 
programului 

lexic 

20.17 crawl 162 miliarde dolari 162 de miliarde  de dolari sintaxă 
20.18 crawl preşedintele federaţiei cehe 

de fotbal Pavel Mokry, a 
menţionat 

preşedintele federaţiei cehe de 
fotbal, Pavel Mokry, a menţionat 

punctuaţie 

20.20 crawl fără nici o clemenţă fără nicio clemenţă morfologie, ortografie 
20.20 crawl a spus ... dar a subliniat a spus ..., dar a subliniat punctuaţie 
20.20 crawl cei trei poliţişti trimişi în 

Italia, pentru a-i sprijini pe 
anchetatorii italieni vor 
rămâne 

cei trei poliţişti trimişi în Italia, 
pentru a-i sprijini pe anchetatorii 
italieni, vor rămâne 

punctuaţie 

20.21 Ştirea zilei având în vedere dacă 
citim printre rândurile 
(Gabriela Vrânceanu Firea) 

dacă citim printre rândurile semantică 

20.23 crawl fostul preşedinte al ţării, E. 
Constantinescu a criticat 

fostul preşedinte al ţării, E. 
Constantinescu, a criticat 

punctuaţie 

20.26 Ştirea zilei cu maşini de 10 ori mai 
mult (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

cu maşini de 10 ori mai multe sintaxă 

20.29 Ştirea zilei întrebarea este una şi 
scurtă (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

întrebarea este una scurtă semantică 

20.34 Ştirea zilei să faci acuzaţii (Gabriela 
Vrânceanu Firea) 

să aduci acuzaţii lexic 

20.36 Ştirea zilei vă fac o mică paranteză 
acum (Gabriela Vrânceanu 
Firea) 

fac o mică paranteză acum sintaxă, lexic 

20.36 Ştirea zilei inflaţia e în pericol inflaţia reprezintă un pericol semantică 
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(Gabriela Vrânceanu Firea) 
Antena 3, sâmbătă, 3 noiembrie 2007 (14.10 - 16.00) 
14.03 crawl Prin telefon: Valentin 

Cojocaru, român agresat  
– greşeală tehnică: La telefon vorbeşte o femeie 

(identificată mai târziu, la 15.07, drept Mariana 
Plămădeală).  

14.04 titraj super-marketuri supermarketuri ortografie 
14.04 crawl blocarea primelor şi 

salariilor 
blocarea primelor şi a salariilor sintaxă 

14.11 crawl duminică câteva – Cacofonie (stilistică). 
14.10  în faţa locuinţelor, până la 

prânz de unde vor fi 
preluate 

în faţa locuinţelor, până la prânz, 
de unde vor fi preluate 

punctuaţie 

14.13 crawl post mortem post-mortem ortografie 
14.13 crawl să accelereze eforturile să intensifice eforturile semantică 
14.13 crawl scenariştii cer creşterea 

drepturilor de autor 
– semantică 

14.15 crawl [ei] vor demara o serie de 
exerciţii 

vor începe o serie de exerciţii sintaxă, lexic 

14.16 crawl miliarde dolari miliarde de dolari sintaxă 
14.17 crawl a inaugurat cea de-a doua 

locaţie 
a inaugurat cel de-al doilea 
imobil 

lexic 

14.17 crawl 60 milioane 60 de milioane sintaxă 
14.21 Realestate 

TV 
Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă! vă 
spun eu. (prezentatoare 
Aura) 

– stilistică 

14.22 Realestate 
TV 

norocul meu că sunt mai 
decoltată astăzi 
(prezentatoare Aura) 

– stilistică, lexic 

14.22 Realestate 
TV 

începând încă din 
episoadele următoare 
(prezentatoare Aura) 

începând chiar din episoadele 
următoare 

semantică 

14.23 crawl escaladarea violenţelor şi sporirea violenţelor şi a lexic 
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infracţiunilor  infracţiunilor sintaxă 
14.23 crawl a organizat ... un sit-in în 

faţa ambasadei 
a organizat ... o demonstraţie în 
faţa ambasadei 

lexic 

14.27 Realestate 
TV 

grăbiţi-vă repede 
(prezentatoare Aura) 

grăbiţi-vă  semantică 

14.27 Realestate 
TV 

emisiuni de TV 
(prezentatoare Aura) 

emisiuni de televiziune lexic 

14.32 crawl Suntem membrii ai acestui 
grup de state europene, şi 
trebuie 

Suntem membri ai acestui grup 
de state europene şi trebuie 

morfologie 
punctuaţie 

14.41 crawl PD-ul s-a născut din FSN, 
ca şi reformatori ai social-
democraţiei (redarea 
aproximativă a unei 
declaraţii a lui I. Iliescu) 

PD-ul s-a născut din FSN, ca 
reformatori ai social-democraţiei 

sintaxă: Apariţia adverbului şi în gruparea ca şi –  
folosită iniţial pentru evitarea cacofoniilor în 
contexte precum lucrează ca şi cofetar (utilizare 
tot greşită, adverbul şi nu are nicio justificare 
sintactică sau semantică; există alte mijloace de 
evitare a cacofoniei) –  nu este justificată. 

14.43 crawl PD au devenit liberali, deci 
nu mai sunt reformatorii 
(redarea aproximativă a 
unei declaraţii a lui I. 
Iliescu) 

cei din PD au devenit liberali, 
deci nu mai sunt reformatorii 

sintaxă 

14.49 Realestate 
TV 

Foarte tare! Ne luăm 
casă! (prezentatoare Aura) 

– stilistică 

14.51 Realestate 
TV 

vă aşteptăm cei din 
provincie să veniţi 
(prezentatoare Aura) 

vă aşteptăm pe cei din provincie 
să veniţi 

sintaxă 

14.51 Realestate 
TV 

ce reprezinţi tu astăzi aici 
(prezentatoare Aura) 

ce ne prezinţi tu astăzi aici lexic 

14.52 Realestate 
TV 

poţi să ne explici exact mai 
multe despre fixaje? 
(prezentatoare Aura) 

poţi să ne explici mai multe 
despre finisaje? 

lexic 

14.53 Realestate dumneavoastră cum – stilistică, semantică, sintaxă 
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TV consideraţi: că suntem 
pregătiţi?; pentru că ..., 
înţelegeţi ce vreau să 
spun, puteţi să faceţi o 
diferenţă (prezentatoare 
Aura) 

15.01 Ştiri interdicţie pe trei ani (Dana 
Belciug) 

interdicţie pentru trei ani semantică 

15.02 Ştiri am auzit o declaraţie ... 
când spunea că (Dana 
Belciug) 

am auzit o declaraţie ... în care 
spunea că 

semantică 

15.02 Ştiri spun că nu le-au trimis 
nicio hârtie oficială prin 
care să spună de ce-au fost 
expulzaţi cei 4 români. Se 
spune (Dana Belciug) 

– lexic 
stilistică 

15.03 crawl un grup de indivizi mascaţi 
au atacat 

un grup de indivizi mascaţi a 
atacat 

sintaxă 

15.06 titraj, 
traducere 

„trebuie să împiedicăm ca 
această escaladare teribilă 
numită furie xenofobă,  
bestie rasistă, să iasă din 
cuşcă“ 

„trebuie să împiedicăm ca 
această ?situaţie teribilă, numită 
furie xenofobă,  bestie rasistă, să 
iasă din cuşcă“ 

lexic 
punctuaţie 

15.06 Ştiri puternice curente de opinii 
antimigraţie (voce) 

puternice curente de opinie 
antimigraţie 

semantică 

15.06 crawl ministrul de Interne şi 
asociaţiile de români, 
condamnă 

ministrul de Interne şi asociaţiile 
de români condamnă 

punctuaţie 

15.09 crawl Mai multe voci avertizează 
împotriva ostilităţii faţă de 
români 

Mai multe voci avertizează în 
legătură cu ostilităţile faţă de 
români 

sintaxă 

15.09 titraj, pericolul este să se pericolul este să se incrimineze lexic 
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traducere criminalizeze un întreg 
popor, ceea ce este incorect 

un întreg popor, ceea ce este 
incorect 

15.10 Ştiri a avertizat împotriva 
atitudinilor care ar putea 
incita la ostilitate (voce) 

a avertizat în legătură cu 
atitudinile care ar putea incita la 
ostilitate 

sintaxă 

15.16 crawl 800 milioane 800 de milioane sintaxă: Prezenţa prepoziţiei după numeralele 
mai mari de 19 este obligatorie, excepţie făcând 
numeralele compuse care se termină în „numere“ 
până la 19 inclusiv.  

15.16 Ştiri campania de colectare a 
electronicelor şi 
electrocasnicilor vechi 
(Ovidiu Maior) 

campania de colectare a 
electronicelor şi a 
electrocasnicelor vechi 

ortofonie 

15.17 Ştiri în ţările membre Uniunii 
Europene (Claudia Chira) 

în ţările membre ale Uniunii 
Europene 

sintaxă 

15.21 crawl jnadrmeria Montană 
Sinaia 

Jandarmeria Montană Sinaia ortografie: Greşeală de tehnoredactare. 

15.21 Ştiri indicaţiile jandarmilor sau 
salvamontiştilor (voce) 

indicaţiile jandarmilor sau ale 
salvamontiştilor 

sintaxă 

15.30 crawl autorităţile italiene vor 
începe expulzările 
imigranţilor 

autorităţile italiene vor începe 
expulzarea imigranţilor 

semantică 

15.33 crawl şcolarizarea romilor, 
găsirea de locuri de muncă 
pentru ei, sunt lucruri 

şcolarizarea romilor, găsirea de 
locuri de muncă pentru ei sunt 
lucruri 

punctuaţie 

15.38 Ştiri îl are ca şi adversar pe 
(Ionela Haba) 

îl are ca adversar pe sintaxă 

15.40 Ştiri nu e prea fericit de situaţie 
(voce) 

situaţia nu-l face prea fericit sintaxă 

15.41 titraj, citat cîştigăm; cîinii câştigăm; câinii ortografie 
15.42 Ştiri tie-break [taibrec] (voce) 

(de două ori) 
tie-break [taĭbrec] ortofonie 
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15.43 Ştiri Rafael Nadal nu s-a 
întrebuinţat prea mult în 
faţa rusului (voce) 

Rafael Nadal nu a făcut prea 
mult efort în meciul cu rusul  

lexic, stilistică 

15.53 Ştiri şi la noi în ţară, la  nivelul 
zilei de mâine, vor începe 
ploile mâine după-amiază 
şi mâine-noapte (Iulia 
Zgripcea) 

şi la noi în ţară, mâine după-
amiază şi mâine-noapte vor 
începe ploile 

lexic, semantică 

15.53 Ştiri iar ziua de marţi, tendinţa 
scăderii valorilor se 
păstrează (Iulia Zgripcea) 

iar, în ziua de marţi, tendinţa 
scăderii valorilor se păstrează 

sintaxă 
punctuaţie 

15.53 Ştiri temperatura maximă de pe 
timpul zilei (Iulia Zgripcea) 

temperatura maximă din timpul 
zilei 

lexic 

15.54 Ştiri la nivelul zilei de marţi 
(Iulia Zgripcea) 

marţi/în ceea ce priveşte ziua de 
marţi 

lexic, stilistică 

 
Postul Ziua, 

ora 
Emisiune
a 

Prezentator
ul 

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 
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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 
3 

27 nov.,  
20.12 

Ştirea 
zilei 

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

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

sintaxă: Topică. 

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 27 nov.,  Ştirea crawl urmatoarei rute următoarei rute ortografie: Greşeală de tehnoredactare.
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3 20.23 zilei 
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 
ceartă liberalii între ei, 
fie că-s PLD sau 
PNL, creşte PSD-ul, 
nu? 

 ... 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, 
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 

Cum vă explicaţi că 
preşedintelui Traian 
Băsescu, altă dată în stare 
să cheme la vot tot 

sintaxă: Anacolut. 
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tot poporul, de data 
aceasta nu i-a mai 
ieşit? 

poporul, de data aceasta 
nu i-a mai ieşit? 

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 
euro, ca să aibă ce 
sparge mai apoi în 
hipermarketuri 

– stilistică 

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 a CMR 

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

PROBLEMELE 
SEMNALATE DE C.E. 
ÎN CAZUL 
NUMĂRULUI 

punctuaţie 

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, ortografie 

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 
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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. 

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 28 nov.,  Ştiri titraj Este un element de Este un element de punctuaţie 
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3 21.10 corecţie nu o joacă corecţie, nu o joacă 
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 
3 

28 nov.,  
21.22 

Ştiri crawl agent şef agent-şef ortografie 

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 
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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 
3 

28 nov.,  
22.20 

Sinteza 
zilei 

Ion Cristoiu văd o întâlnire între 
Călin Popescu 
Tăriceanu pe 
Mediterana şi Traian 
Băsescu 

văd o întâlnire între Călin 
Popescu Tăriceanu şi 
Traian Băsescu în 
legătură cu 
Mediterana/?în legătură 
cu alianţa din zona 
mediteraneeană 

sintaxă: Topica.  
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/preşedinte 

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) 
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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 

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.) 
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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. 

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 

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

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 neimpusă sintactic. 

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 2 dec.,  Ştiri Claudiu în care erau un soţ şi în care erau un bărbat şi semantică 
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3 21.17 Ghiciulescu o soţie soţia acestuia/era un 
cuplu (, soţ şi soţie) 

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 
de cei care au dorit să 
profite de zăpadă 

sugestie: staţiunile ... au 
fost extrem de 
aglomerate, din cauza 
celor care au dorit să 
profite de zăpadă 

sintaxă, semantică: Folosirea la 
diateza pasivă a verbului a aglomera, 
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 
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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. 
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 decât câteva 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. 



 56

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 
..., va încerca 

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

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

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 

ca celălalt precum celălalt stilistică 



 57

Firea 
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 

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. 

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 
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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 
3 

5 dec.,  
19.48 

BizBaza
r 

titraj Francezi introduc ... Francezii introduc ... ortografie: Greşeală de tehnoredactare.

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 ... 

comentarii 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 

Am sesizat că aţi început 
mai multe fraze cu „vom 
face, vom gândi, vom 

sintaxă, semantică 
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gândi, vom analiza“. 
Cine? Cine sunt 
aceşti „vom“?  

analiza“. Cine? La cine 
se referă acest „vom“? 

Antena 
3 

5 dec.,  
20.43 

Ştirea 
zilei 

Gabriela 
Vrânceanu 
Firea 

Nu-i un pic de sânge 
pe birou acum? 
(vorbind despre nişte 
declaraţii, pe care le 
consideră prea dure, 
ale lui Octav 
Cosmâncă la adresa 
PSD, partidul din care 
face parte) 

– stilistică 

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 
...  

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

Antena 
3 

5 dec.,  
21.17 

Ştiri crawl fost prim ministru fost prim-ministru ortografie 

Antena 5 dec.,  Ştiri titraj împotriva a cinci împotriva a cinci sintaxă 
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3 21.23 magistraţi şi un notar magistraţi şi a unui notar 
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 
locaţiilor din Europa 
de Est 

staţiuni celebre ... au 
pierdut teren în faţa celor 
din Europa de Est 

lexic, semantică: Folosirea clişeizată, 
improprie, a neologismului locaţie în 
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, sintaxă 

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. 
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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, 
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 ... 

– stilistică, semantică, sintaxă: Enunţ 
prolix, incoerent, conţinând idei 
neterminate. Raporturile sintactice (şi 
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 5 dec.,  Sinteza Mihai Ia să vedem! – stilistică 
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3 22.35 zilei Gâdea Informaţia! (către 
Adriean Videanu) 

Antena 
3 

5 dec.,  
22.36 

Sinteza 
zilei 

Mihai 
Gâdea 

luăm un spot urmează un spot lexic, semantică 

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 

(casele) vor fi evaluate, 
iar proprietarii vor 

semantică 
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plătească suma 
corectă 

trebui să plătească suma 
corectă 

Antena 
3 

11 dec., 
18.05 

Ştiri Ovidiu 
Maior 

preşedenţie preşedinţie morfologie: Forma corectă a 
cuvântului este preşedinţie (derivat de 
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. 

http://dexonline.ro/search.php?cuv=disocia�
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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 
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 

 
 
 
* Pentru fiecare greşeală/formă nerecomandată a fost înregistrat întotdeauna domeniul. Nu s-au dat însă explicaţii pentru fiecare 
greşeală/formă nerecomandată, deoarece acestea s-ar fi repetat sau ar fi fost foarte evidente.  
 
Nu au fost trecute în tabel toate greşelile care apar pe crawl: titlurile de publicaţii nu apar cu ghilimele, nici numele de dosare sau de 
operaţiuni etc., uneori lipsesc spaţiile dintre caractere, lipseşte deseori prepoziţia „de“ după numerale mai mari de 19, notarea 
abrevierilor nu este consecventă (apar şi cu punct, şi fără punct). Nu au fost notate nici pronunţările repetate „sînt“ pentru „sunt“, nici 
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toate formele populare ale pronumelor demonstrative (ăsta, asta, astea etc.), frecvent repetate de unii prezentatori/moderatori (Moise 
Guran, de exemplu). Nu au fost notate nici toate referirile ireverenţioase la persoane cu funcţii înalte în stat (Isărescu, Băsescu etc.). 
 


