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Antena 3 

(1 martie – 31 martie 2016) 

 

 

Post Data,  

Ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

* Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Antena 3 1.III. 

9.59 

10.10 

Previziunile zilei  

banda neagră / a 

doua  

 în zona montană înaltă vor fi 

lapovițe și ninsori   

în zona montană înaltă vor fi 

lapoviță și ninsori   

Morfologie:  

substantivul lapoviță este nu are formă 

de plural 

Antena 3 1.III, 

10.13 

Previziunile zilei  

banda albastră  

 Aradul ar putea fi primul județ 

fără Maternitate 

Aradul ar putea fi primul județ 

fără maternitate 

Punctuație:  

substantivul comun maternitate se scrie 

cu literă mică 

Antena 3 1.III, 

10.50 

Previziunile zilei  

banda neagră / a 

doua 

 brânza, fabricată de un producător 

local și atestat tradițional 

brânza, produs atestat 

tradițional, fabricată de un 

producător local 

Sintactico-semantic:  

elipsa și topica neadecvată produc 

ambiguitate și incoerență  

Antena 3 7.III, 

11.01/11.09 

Se întâmplă în 

Romania 

bandă neagră 

 ginerele lui Băsescu ar putea fi 

audiat di nou 

ginerele lui Băsescu ar putea fi 

audiat din nou 

Ortografie: 

neglijență în redactare (lipsește ultima 

literă în redarea prepoziției din) 

Antena 3 7.III, 

11.01 / 

11.11 

Se întâmplă în 

Romania 

bandă neagră 

* a murit inventatorul emailului a murit inventatorul e-mailului Ortografie:  

cuvântul marcat se scrie cu cratimă 

Antena 3 7.III, 

11.28 

Se întâmplă în 

Romania 

voce 

 Controversatul proiect al 

Centrului de Management al 

deșeurilor de lângă localitatea 

clujeană Feleacu pare să nu aibă 

finalitate... 

Controversatul proiect al 

Centrului de Management al 

deșeurilor de lângă localitatea 

clujeană Feleacu pare să nu fie 

dus la bun sfârșit... 

Semantică:  

folosirea inadecvată a cuvântului 

(finalitate = scop, țel, țintă) 

 

Antena 3 7.III, 

11.36 

Se întâmplă în 

Romania 

reporter 

 găsirea unei soluții pentru a 

măcar reduce fluxul de refugiați 

care vin din Siria prin Turcia 

găsirea unei soluții pentru a 

reduce măcar fluxul de refugiați 

care vin din Siria prin Turcia / 

găsirea unei soluții măcar pentru 

a reduce fluxul de refugiați care 

vin din Siria prin Turcia 

Sintaxă. Topică: adverbul măcar se 

plasează după verb sau înaintea 

grupului prepozițional din care face 

parte verbul 

Antena 3 8.III, 

6.00 

Știrile dimineții 

prezentatoare 

* Dan Păcurariu a fost arestat Dan Păcurariu a fost arestat Ortoepie: numele propriu a fost 

pronunţat greşit, cu accentul pe i; forma 

corectă are accentul pe a  din penultima 
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silabă, iu fiind diftong. (Pă-cu-ra-riu) 

Antena 3 8.III, 

6.09 

Știrile dimineții 

banda roșie, 

subtitlu 

 cum a fi încasat designerul mii de 

lei de la Camera de Comerț 

cum ar fi încasat designerul mii 

de lei de la Camera de Comerț / 

 

cum a încasat designerul mii de 

lei de la Camera de Comerț 

Ortografie / Morfologie: 

Gruparea formelor a fi este inadecvată. 

Textul este ambiguu. Soluții:  

a) dacă s-a avut în vedere folosirea 

optativului, atunci lipsește litera r de la 

auxiliar (ar fi încasat) 

b) dacă s-a avut în vedere folosirea 

perfectului compus, atunci fi este inserat 

din greșeală (a încasat) 

 

Antena 3 8.III, 

6.17 

Știrile dimineții 

prezentator 

 Cătălin Predoiu primește o 

palmă de la șefa sa de partid 

Cătălin Predoiu este contrazis / 

corectat de către șefa sa de 

partid 

Stilistică: a fost folosită o expresie 

frazeologică familiară. 

Antena 3 8.III, 

6.18 

Știrile dimineții 

prima bandă, 

subtitlu 

 Alina Gorghiu îi dă peste nas lui 

Cătălin Predoiu 

Alina Gorghiu îl contrazice pe 

Cătălin Predoiu 

Stilistică: a fost folosită o expresie 

frazeologică foarte familiară 

Antena 3 8.III, 

6.22 

Știrile dimineții 

prezentatoare 

 Elvețienii localitatea în care se 

află reședința Majestăților Lor au 

transmis familiei regale cele mai 

bune gânduri 

Elvețienii din localitatea în care 

se află reședința Majestăților 

Lor au transmis familiei regale 

cele mai bune gânduri 

Omiterea prepoziţiei din (probabil 

neatenţie în citirea textului) 

Antena 3 8.III, 

6.25 

Știrile dimineții 

voce 

 În realitate, Gelu Margine trăiește 

într-o vilă  de câteva sute de euro, 

o mașină de câteva zeci de euro, 

dar și câteva spații comerciale în 

centrul orașului Moinești 

În realitate, Gelu Margine 

trăiește într-o vilă  de câteva 

sute de euro, are o mașină de 

câteva zeci de euro și  câteva 

spații comerciale în centrul 

orașului Moinești 

Sintaxă:  

‒ omiterea verbului are 

‒ folosirea inadecvată a conjuncţiei 

adversative dar 

Antena 3 9.III, 

6.02 

Ştirile dimineţii 

bandă albastră 

 anchetatorii au fost încurcați 

pentru că ucigașul  a înscenat un 

jaf în casa Mihaelei 

ancheta a fost îngreunată 

(anevoioasă), pentru că ucigașul  

a înscenat un jaf în casa 

Mihaelei / 

 

anchetatorii au fost încurcați (?) 

de faptul că ucigașul  a înscenat 

un jaf în casa Mihaelei 

Semantică, Morfologie 

‒ folosirea neadecvată a verbului a 

încurca cu subiect [+ uman] 

 

 

‒ folosirea incorectă a regimului 

verbului a încurca. Corect: ceva a 

încurcat lucrurile, lucrurile au fost 
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încurcate de ceva 

 

Antena 3 9.III, 

6.09 

Ştirile dimineţii 

bandă albastră 

 Angajat de la Finanțe, circ în 

stradă cu polițiștii 

Angajat de la Finanțe, scandal / 

dispută / ceartă în stradă cu 

polițiștii 

Stilistică:  

a fost folosită o expresie familiară 

Antena 3 9.III, 

6.14  

Ştirile dimineţii 

prezentatoare 

 comuna Chiajna comuna Chiajna Ortoepie:  

pronunţarea incorectă a numelui propriu 

Chiajna cu hiat în loc de diftong; 

accentul se pune pe prima silabă a 

cuvântului Chiaj-na 

Antena 3 9.III, 

6.16 

Ştirile dimineţii 

bandă neagră 

 judecătoarea de la fond a fost 

celebra Geanina Terceanu 

judecătoarea de fond 

/judecătoarea care a soluţionat 

cauza pe fond a fost celebra 

Geanina Terceanu 

 

Semantică: 

folosirea incorectă a termenului juridic: 

judecător de fond 

 

Antena 3 9.III, 

6.23 

Ştirile dimineţii 

bandă albastră 

 scandal în Parlament, ministru 

luat la rost 

scandal în Parlament, ministru 

mustrat 

Stilistică: a fost folosită o expresie 

frazeologică familiară 

Antena 3 9.III, 

6.29 

Ştirile dimineţii 

prezentatoare 

* premierul i-a transmis șefului 

NATO importanța Mării Negre 

premierul a transmis șefului 

NATO un mesaj privitor la 

importanța Mării Negre / 

 

 

în discuţia cu şeful NATO, 

premierul a subliniat importanța 

Mării Negre 

Semantică şi sintaxă: enunţ incorect 

provenit din:  

‒ elipsa termenilor  

‒ utilizarea nepermisă a verbului a 

transmite în context cu substantivul 

importanţă, cu funcţie de obiect direct 

Antena 3 9.III, 

7.01 

Ştirile dimineţii 

prezentator 

* Daniela, este un imobil mare? 

locuitorii ai văzut dacă au fost 

evacuați din acel imobil? 

Daniela, este un imobil mare ? 

ai văzut dacă locatarii au fost 

evacuați din acel imobil ?/  

Daniela, este un imobil mare ? 

ai văzut dacă au fost evacuați 

locatarii din acel imobil ? 

 

Semantică 

confuzie între : 

locuitor =  persoană care are domiciliul 

obișnuit într-un loc determinat (într-un 

oraș, într-o regiune, într-o țară etc.). 

locatar = persoană care locuiește stabil 

într-un imobil. 

 

Antena 3 9.III, 

7.13 

Ştirile dimineţii 

banda albastră 

 În timpul nopții cei trei sirieni au 

tăiat prelata și au ieșit din TIR și 

În timpul nopții cei trei sirieni 

au tăiat prelata și au ieșit din 

Punctuație:  

participiul adjectivizat cu funcție de 
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dezorientați au sunat la 112 TIR și, dezorientați, au sunat la 

112  

circumstanțial se separă prin virgule de 

restul propoziției („fiind dezorientați‟)  

Antena 3 9.III, 

7.45-8.00 

Ştirile dimineţii 

bandă albastră 
* localnicii au fost evacuați din 

blocul în flăcări 

locatarii au fost evacuați din 

blocul în flăcări 

Semantică:  

confuzie între 

localnic = persoană considerată în 

raport cu localitatea în care trăiește; om 

din partea locului – şi  locatar = 

persoană care locuiește stabil într-un 

imobil. 

Antena 3 9.III, 

8.01 

Ştirile dimineţii 

reporter 

 proprietarii autoturismelor care nu 

erau acasă au ... le-au fost mutate 

mașinile de polițiști și pompieri 

proprietarilor autoturismelor 

care nu erau acasă [au ...] le-au 

fost mutate mașinile de polițiști 

și pompieri 

Morfo-sintaxă: 

substantivul proprietar, reluat prin 

pronumele personal le- trebuie să aibă 

forma de genitiv-dativ 

Antena 3 9.III, 

8.02 

Ştirile dimineţii 

prezentator 

* oamenii sunt oarecum revoltați, li 

se pare faptul că nu se intervine 

suficient de repede 

oamenii sunt oarecum revoltați, 

li se pare că nu se intervine 

suficient de repede 

Morfo-sintaxă: 

amplificarea nejustificată a conjuncției 

că prin antepunerea substantivului 

faptul. 

Antena 3 9.III, 

8.03 

Ştirile dimineţii 

prezentator 

* Dan Pacurariu a fost arestat și este 

suspectul principal, de aproape 20 

de ani, în cazul asasinării sale, o 

profesoară de chineză  

Dan Pacurariu a fost arestat și 

este suspectul principal, de 

aproape 20 de ani, în cazul 

asasinării iubitei sale, o 

profesoară de chineză  

Sintaxă: 

Elipsa substantivului iubită produce 

distorsionarea sensului propoziţiei 

Ortoepie: 

 numele propriu a fost pronunţat greşit, 

cu accentul pe i; forma corectă are 

accentul pe a  din penultima silabă, iu 

fiind diftong. (Pă-cu-ra-riu) 

Antena 3 9.III, 

9.00 

Ştirile dimineţii 

reporter 

* (pompierii) au venit cu 

doisprezece autospeciale cu apă 

și spumă 

(pompierii) au venit cu 

douăsprezece autospeciale cu 

apă și spumă 

Morfo-sintaxă:  

lipsa acordului de gen între substantiv şi 

numeralul cu rol de atribut  

Antena 3 9.III, 

9.10 

Ştirile dimineţii 

reporter 

 avocații au venit chiar pregătiți să 

pună concluzii, acest dosar să aibă 

parte de o primă concluzie ca și 

un cuantum 

 Sintaxă, stilistică 

Neglijență în exprimare. Enunț 

incoerent. 

Antena 3 14.III, 

15.11 

15.43 

Esenţial 

banda neagră 

 Uniunea creștin-democrată a 

pierdut alegerile din trei landuri, 

în schimb partidul dreptei 

Uniunea creștin-democrată a 

pierdut alegerile în trei landuri, 

în schimb partidul dreptei 

Sintaxă:  

folosirea prepoziţiei din în locul 

prepoziţiei în (<alegerile care au avut 
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populiste câștigă teren important populiste câștigă teren  loc în trei landuri). 

Semantică:  

amplificarea neadecvată a expresiei a 

câştiga teren, unde cuvântul teren 

pierde caracteristicile semantico-

gramaticale de substantiv (*a câştiga  

teren important / neimportant / mare / 

mic ≠ a câştiga un teren important „a 

ajunge în posesia unui teren important”) 

 

Antena 3 14.III, 

15.13 

Esenţial 

banda neagră 

 oamenii din Olănești beau apă 

doar cu cartela 

oamenii din Olănești beau apă 

numai folosind cartela 

Sintaxă, stilistică: 

elipsa generează o ambiguitate 

supărătoare 

Antena 3 14.III, 

15.46 

Esenţial 

banda neagră 

 încă un rănit în tragedia de la 

”Colectiv” a murit 

încă un rănit în tragedia de la 

„Colectiv” a murit 

Punctuaţie:  

este recomandabilă folosirea 

ghilimelelor româneşti  

Antena 3 14.III, 

16.05 

Esenţial 

bandă neagră 

 în total, 64 de persoane au murit 

la Colectiv 

în total, 64 de persoane au murit 

la „Colectiv” 

Punctuaţie: 

numele clubului nu este marcat cu 

ghilimele. 

Antena 3 14.III, 

16.18 

Esenţial 

prezentatoare 
 Ca să vedem și declarația Ralucăi 

Prună, este tot una făcută pe 

Facebook și sună așa: 

Să vedem și declarația Ralucăi 

Prună; este tot una făcută pe 

Facebook și sună așa: 

 

Sintaxă: 

folosirea nejustificată a conjuncţiei ca 

să 

Antena 3 14.III, 

16.22 

Esenţial 

bandă neagră 

* celălalt bebeluș de 7 luni a fost 

hrănit cu sarmale 

celălalt bebeluș, de 7 luni, a fost 

hrănit cu sarmale  

Punctuaţie: apoziţia trebuie marcată 

prin virgulă, pentru a nu se crea o 

ambiguitate supărătoare, i.e.  amândoi 

bebeluşii aveau 7 luni 

Antena 3 14.III, 

16.29 

Esenţial 

prezentatoare 

 au fost discuții destul de 

abrazive, dacă țineți minte  

au fost discuții destul de dure, 

dacă țineți minte  

Semantică:  

folosirea inadecvată a adjectivului 

abraziv 

ABRAZÍV, -Ă, abrazivi, -e, adj., s. 

n. (Corp, material dur) care are 

proprietatea de a roade prin frecare. – 

Din fr. abrasif. 
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Antena 3 15.III, 

16.59 

100 de minute 

bandă neagră 

* Achimaș a spus că în acest caz nu 

au fost urmați toți pași 

Achimaș a spus că în acest caz 

nu au fost urmați toți pașii 

Ortografie: lipsa articolului hotărât -i la 

substantivul precedat de pronominalul 

toţi 

Antena 3 15.III, 

17.00 

100 de minute 

banda neagră 

 ambulanța transporta un pacient, 

dar din fin fericire nu a fost rănit 

ambulanța transporta un pacient, 

dar din fericire nu a fost rănit 

Ortografie: 

neglijenţă în redactare 

Antena 3 15.III, 

17.02 

100 de minute 

banda neagră 

* cei care vor fuma în locurile 

publice închise, vor fi amendați 

cei care vor fuma în locurile 

publice închise vor fi amendați 

Punctuaţie: 

s-a folosit virgula între grupul 

subiectului şi grupul predicatului 

Antena 3 15.III, 

17.03 

100 de minute 

banda neagră 

 crucea de pe masivul Caraimant 

rebuie să fie reabilitată 

crucea de pe masivul Caraiman 

trebuie să fie reabilitată 

Ortografie: 

neglijență în redactare 

Antena 3 15.III, 

17.23 

100 de minute 

banda neagră 

 inițiatoarea legii anti-fumat este 

deputata PSD, Aurelia Cristea 

inițiatoarea legii antifumat este 

deputata PSD Aurelia Cristea 

 

Ortografie, punctuaţie:  folosirea 

incorectă a cratimei. Prefixul anti- nu se 

desparte de cuvântul la care se ataşează. 

Virgula nu trebuie folosită în acest caz 

(în care se specifică persoana) 

 

Antena 3 15.III, 

17.52 

100 de minute 

banda neagră 

* Achimaș este acuzat că nu a 

gestionat  scandalul copiilor cu 

ecoli 

Achimaș este acuzat că nu a 

gestionat  scandalul copiilor cu 

E.coli 

Ortografie: 

Scrierea greşită a substantivului care 

denumeşte bacteria Escherichia Coli. 

Substantivul se redă grafic cu majusculă 

și cu punct : E.coli. Se foloseşte 

frecvent şi grafia E-coli. 

Antena 3 15.III, 

18.09 

100 de minute 

reporter 

* Au fost declarate 

neconstituționale 43 de prevederi 

care vizau ... 

în total 34 de articole .... conțin 

prevederi neconstituționale 

Au fost declarate 

neconstituționale 43 de 

prevederi care vizau ... 

în total 34 de articole .... conțin 

prevederi neconstituționale 

Ortoepie: 

Pronunţarea greşită, cu accentul  pe a 

doua silabă, a cuvântului pre-ve-deri  

Antena 3 15.III, 

18.20 

100 de minute 

banda neagră 

 Omului i s-a acordat primul 

ajutor, dar nu a putut fi salvat. În 

urma incidentului, traficul la 

metrou nu a fost blocat 

Omului i s-a acordat primul 

ajutor, dar nu a putut fi salvat. 

Deşi a avut loc acest incident, 

traficul la metrou nu a fost 

blocat 

Semantică: 

utilizarea neadecvată a locuţiunii 

prepoziţionale în urma  

(DEX: ♦ Loc. prep. În urma... = a) în 

spatele, după..., la sfârșitul...; b) drept 

urmare, datorită...). 

Antena 3 17.III, 

18.47 

La ordinea zilei 

prezentatoare 

* Ce-o fi informat SRI-ul..., ce-o fi 

informat serviciile astea secrete, 

Ce-o fi informat SRI-ul..., ce-or 

fi informat serviciile astea 

Sintaxă: 

lipsa acordului de număr între subiect 
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de se află că oamenii aceia au 

comis înainte să fie, cu mult timp, 

da, în palatul Cotroceni, de 

exemplu, ca şi salariaţi acolo, au 

fost parte din nişte manevre 

ilegale, de-a dreptul ilegale, ... 

manevre care-i fac acuma să stea 

în puşcărie   

 

secrete, de se află că oamenii 

aceia cu mult timp înainte să fie 

‒ în palatul Cotroceni, de 

exemplu ‒ [ca] salariaţi, au fost 

parte a unor manevre ilegale, 

de-a dreptul ilegale, ... manevre 

care-i fac acuma să stea în 

puşcărie 

(servicii) şi predicat (or fi informat):  

Sintaxă 

utilizarea lui ca şi în locul lui ca = „în 

calitate de..” 

Semantică:  

amplificarea enunțului, neglijență în 

exprimare; fragmentare, anacolut 

Antena 3 17.III, 

18.48 

La ordinea zilei 

bandă neagră 

 credincioșii palestinieni mergeau 

spre un pelerinaj numit Umbra 

credincioșii palestinieni 

mergeau spre un loc de pelerinaj 

numit Umbra 

Sintaxă: 

elipsa creează un enunț incorect 

 

 

Antena 3 19.III, 

23.01 

Dincolo de știri 

prezentatoare 

 Ați văzut și ascultat mărturii 

despre toate  aceste grozăvii în 

zilele trecute. 

Veţi mai vedea şi asculta astăzi 

alte testimoniale la fel de 

năucitoare 

Ați văzut și ascultat mărturii 

despre toate  aceste grozăvii în 

zilele trecute. 

Veţi mai vedea şi asculta astăzi 

alte mărturii  la fel de năucitoare 

 

Semantică: folosire inadecvată a 

anglicismului testimonial 

 

Antena 3 19.III, 

23.32 

Dincolo de știri 

prezentatoare 

 Aș vrea să vă reamintesc pentru 

cei care nu ați văzut cele două 

emisiuni anterioare ale noastre pe 

aceeași temă... 

Aș vrea să spun pentru cei care 

nu ați văzut cele două emisiuni 

anterioare ale noastre pe aceeași 

temă... 

 

Semantică: 

folosirea inadecvată a verbului a 

reaminti. „Cei care nu au văzut 

emisiunea” nu își pot „reaminti”.   

 

Antena 3 19.III, 

23.59 

Dincolo de știri 

subtitlu 

 un martor audiat de IGPR, în 

direct acum la Antena 3 ! 

un martor audiat de IGPR, în 

direct acum la Antena 3  

Punctuație: 

folosirea nejustificată a semnului 

exclamării 

Antena 3 19.III, 

00.08 

Dincolo de știri 

banda neagră 

 Abdesalam este suspectul cheie 

în atentatele de la Paris 

Abdesalam este suspectul-cheie 

în atentatele de la Paris 

Ortografie: 

cuvântul marcat se scrie cu cratimă 

Antena 3 24.III, 

6.00 

Ştirile dimineţii 

prezentator 

* ne spune ce legătură erau între 

cei trei 

ne spune ce legătură era între 

cei trei 

Sintaxă: 

lipsa acordului (în număr) între subiect 

şi predicat 

Antena 3 24.III, 

6.01 

Ştirile dimineţii 

reporter 

* investiții imobiliare atât în Spania 

și în Romania 

investiții imobiliare atât în 

Spania, cât și în Romania 

Sintaxă: 

elipsa celui de-al doilea termen din 

construcția corelativă atât...cât și 
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Antena 3 24.III, 

6.15 

Ştirile dimineţii 

 

prezentatoare 

 Două fete, de 14 și 16 ani, au fost 

violate în repetate rânduri de 

concubinul mamei care le avea în 

grijă. [...] 

Mama minorelor și-a lăsat toate 

cele fete în grija bărbatului 

Două fete, de 14 și 16 ani, au 

fost violate în repetate rânduri 

de concubinul mamei care le 

avea în grijă. [...] 

Mama minorelor și-a lăsat fetele 

în grija bărbatului 

Sintaxă: 

‒ dacă ar fi vorba de mai mult de două 

fete, se putea observa elipsa unui 

termen din grupul nominal (toate cele 

trei fete) 

‒ din context reiese ca este vorba de 

două fete. Folosirea pronominalului 

toate nu este permisă în acest context. 

t 

Antena 3 24.III, 

6.10 /6.24 / 

7.08 

Ştirile dimineţii 

banda neagră 

 Vaccinuri expirate puse la 

vânzare 

Vaccinuri expirate puse în 

vânzare / 

?Vaccinuri expirate scoase la 

vânzare / 

 

 

Sintaxă: 

folosirea prepoziției la în locul 

prepoziției în. 

 Expr. A scoate la vânzare (sau la 

mezat, la licitație) = a a pune în 

vânzare (sau la mezat, la licitație).  

Antena 3 24.III, 

9.01 

Ştirile dimineţii 

banda albastră 

banda neagră, 

subtitlu 

 Onțanu, reținut pentru o șpagă de 

4,2 milioane euro 

Onțanu, reținut pentru o șpagă 

de 4,2 milioane de euro 

Sintaxă: lipsa prepoziției de din grupul 

nominal  

Antena 3 24,III, 

9.04 

Ştirile dimineţii 

reporter 

 așteaptă ca și Marian Căpățână să 

vină pentru a începe acest termen 

de astăzi 

așteaptă ca și Marian Căpățână 

să vină pentru a începe ședința 

de judecată de astăzi 

Semantică: 

folosirea improprie a cuvântului termen 

(< termen pe fond) 

 

Antena 3 27.III, 

17.19 

 

Secvențial 

banda neagră 

 

 Antena 3 urează credincioșilor 

catolici Paște fericit ! 

Antena 3 urează credincioșilor 

catolici „Paște fericit !” 

Punctuație: 

textul urării trebuie marcat prin 

ghilimele  

Antena 3 27.III, 

17.35 

Secvențial 

banda neagră 

 Cioloș anunță destituiri în mai 

multe instituții  cheie 

Cioloș anunță destituiri în mai 

multe instituții-cheie  

 

Ortografie: 

cuvintele formate prin compunere cu 

termenul cheie se scriu cu cratimă 

Antena 3 29.III, 

13.59 

 

Știri ora 14 

subtitlu 

 Cioloș bagă în sedință ... Cioloș convoacă la o ședință ... Semantică: folosirea improprie / foarte 

familiară a expresiei a băga în ședință 

Antena 3 29.III, 

14.05 

Știri ora 14 

subtitlu 

 PNL: cine nu vine la votul pentru 

Ghiță nu mai prinde mandat 

PNL: cine nu vine la votul 

pentru Ghiță nu mai primeşte un 

nou mandat 

Semantică: 

folosirea improprie / foarte familiară a 

verbului a prinde 
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Antena 3 29.III, 

14.07 

Știri ora 14 

bandă neagră 

 

 UDMR vrea să scoată Oradea de 

sub Cluj 

UDMR vrea să scoată oraşul 

Oradea din sfera de influență a 

judeţului Cluj 

Sintaxă: elipsa creează un enunţ 

ambiguu 

Antena 3 29.III, 

14.10 

Știri ora 14 

reporter 
 Începând cu ora 16.00 va ajunge 

președintele Klaus Iohannis, aici, 

la bilanțul S.R.I, unde conducerea 

SRI va prezenta toate rezultatele 

pe care le-au avut în perioada 

anului 2015 

La ora 16.00 va ajunge 

președintele Klaus Iohannis, 

aici, la sediul S.R.I, unde, în 

ședința de bilanț, vor fi 

prezentate rezultatele activității 

din anul 2015 

Semantică: Neglijență în exprimare.  

Sintaxă: Verbul a începe nu se poate 

asocia cu verbul a ajunge etc. (*începe 

să ajungă și *termină de ajuns) 

 

Antena 3 29.III, 

14.15 

Știri ora 14 

voce 

 oamenii au fost extrem de 

nemultumiți de faptul că șoferul a 

aterizat cu mașina direct în 

curtea casei lor 

oamenii au fost extrem de 

nemultumiți de faptul că șoferul 

a intrat cu mașina direct în 

curtea casei lor 

Semantică: forțarea limbajului 

metaforic 

Antena 3 29.III, 

14.17 

Știri ora 14 

bandă albastră 

 

* Nemultumiți că le-au distrus 

gardul, proprietarii l-au luat la 

bătaie pe șofer, susține bărbatul 

Nemultumiți că le-a distrus 

gardul, proprietarii l-au luat la 

bătaie pe șofer, susține bărbatul 

/ Nemultumiți că le-a fost 

distrus gardul, proprietarii l-au 

luat la bătaie pe șofer, susține 

bărbatul 

 

Sintaxa: 

lipsa acordului între subiect și predicat 

(şoferul le-a distrus gardul) 

 

Antena 3 29.III, 

14.26 

Știri ora 14 

banda albastră 

 

 Traseul păsările migratoare 
care se întorc în țară poate fi 

urmărit pe internet 

Traseul păsărilor migratoare 

care se întorc în țară poate fi 

urmărit pe internet 

Sintaxă: în grupul nominal, substantivul 

păsări trebuie să aibă forma de genitiv 

(traseul păsărilor) 

Antena 3 31.III, 

6.01 

Ştirile dimineţii 

banda albastră 

 

 Primarul Craiovei nu a făcut nici 

o declaraţie la ieşirea din sediul 

DNA 

Primarul Craiovei nu a făcut 

nicio declaraţie la ieşirea din 

sediul DNA 

Ortografie: niciun, nicio se scriu într-un 

singur cuvânt 

Antena 3 31.III, 

6.16 

Ştirile dimineţii 

prezentatoare 

 

 De atunci încă patru elevi au fost 

internaţi la Spitalul de 

infecţioase din Galaţi 

De atunci încă patru elevi au 

fost internaţi la Spitalul de boli 

infecţioase din Galaţi 

Sintaxă: elipsa substantivului boli din 

titulatura spitalului 

 

Antena 3 31.III, 

6.17 

Ştirile dimineţii 

bandă albastră 

 Conducerea Şcolii susţine,  însă, 

că dezinsecţia a avut loc 

Conducerea şcolii susţine, însă, 

că dezinsecţia a avut loc 

Ortografie: nu este justificată scrierea 

cu majusculă 
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 * = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 
 

 


