
Realitatea TV 

(1-30 noiembrie 2016) 
 

 

Post Data,  
ora 

Emisiune, 
autorul greşelii 

* Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Realitatea 

TV 

1.XI, 

12.06 

Oameni și fapte, 

titlu 
 Sindicaliștii Sanitas suspendă 

grevă 

Sindicaliștii de la Sanitas suspendă 

greva 

Sintaxă: nemarcarea relațiilor sintactice 

dintre cuvinte. 

Redactare: absența semnului diacritic. 

Realitatea 

TV 

1.XI, 

20.08 

Prime Time News, 

reporter 
 În țară avem un singur echipament 

care poate să depisteze în timp real 

dacă sub dărâmături se află 

persoane în viață sau decedate. Ori 

astăzi în simulare se spunea că zeci 

de blocuri-turn s-au prăbușit în 

București. Instalarea acestui 

echipament necesită câteva ore 

bune. Ori pompierii ar fi avut 

nevoie de câteva zile bune ca să 

verifice toate blocurile care s-au 

dărâmat din București.  

În țară avem un singur echipament 

care poate să depisteze în timp real 

dacă sub dărâmături se află 

persoane în viață sau decedate. Or 

astăzi în simulare se spunea că zeci 

de blocuri-turn s-au prăbușit în 

București. Instalarea acestui 

echipament necesită câteva ore 

bune. Or pompierii ar fi avut 

nevoie de câteva zile ca să verifice 

toate blocurile din București care 

s-au dărâmat. 

/ [...] blocurile care s-au dărâmat 

în București. 

Sintaxă: forma corectă a conectorului 

introductiv este (or), confundat adesea 

cu conjuncția disjunctivă ori. 

 

Stilistică: repetiție (câteva [substantiv] 

bune). 

 

Sintaxă: discontinuitate în construirea 

grupului nominal (blocurile care s-au 

dărâmat din București). 

 

Realitatea 

TV 

2.XI, 

20.33, 

20.37 

Prime Time News, 

moderatoare 
 și aici am nevoie de expertiza 

dumneavoastră, domnule profesor 

[...]  

împreună cu oameni care au 

competența și expertiza necesară 

și aici am nevoie de experiența / 

opinia dumneavoastră, domnule 

profesor 

[...]  

împreună cu oameni care au 

competența și experiența / opinia 

necesară 

Semantică: substantivul expertiză a fost 

folosit cu un sens nepotrivit. Acesta are 

sensul „cercetare cu caracter tehnic 

făcută de un expert; raport întocmit de 

un expert asupra cercetărilor făcute”. 

Realitatea 

TV 

3.XI, 

20.10 

Prime Time News, 

voce 
 șaptisprezece șaptesprezece Pronunție: cuvântul a fost pronunțat 

greșit. 

Realitatea 

TV 

3.XI, 

20.10 

Prime Time News, 

subtitlu 
 [...] de la 84 lei la 450 de lei [...] de la 84 de lei la 450 de lei Sintaxă: absența prepoziției. 



Realitatea 

TV 

3.XI, 

20.45 

Prime Time News, 

moderator 
 Credeți că este o strategie care vă 

va scuti, spăla, ajuta să depășiți 

acea sintagmă de „arhanghelii 

austerității”, etichetă sub care 

social-democrații vă poziționează în 

materie de oferte, program politic 

electoral? 

Credeți că este o strategie care vă 

ajuta să depășiți acea sintagmă de 

„arhanghelii austerității”, etichetă 

sub care social-democrații vă 

poziționează în materie de oferte, 

program politic electoral? 

Semantică: utilizare nepotrivită a 

verbului a spăla, fără legătură cu 

contextul. 

Realitatea 

TV 

4.XI, 

20.07 

Prime Time News, 

reporteră 
 Mă aflu la un eveniment 

important de caritate 

Mă aflu la un eveniment de 

caritate important  

Sintaxă: topică defectuoasă. 

Realitatea 

TV 

4.XI, 

20.07 

Prime Time News, 

reporteră 
 Asociația de caritate Hospice din 

anul 1992 a îngrijit peste 20 000 de 

pacienți, adulți și copii 

Din anul 1992, Asociația de 

caritate Hospice a îngrijit peste 20 

000 de pacienți, adulți și copii 

Sintaxă: topică defectuoasă. 

Realitatea 

TV 

5.XI, 

18.41 

Ambasador 

România, 

moderator 

* [...] dar folosesc, servesc sprijinului 

rusesc și a propagandei pentru 

domnul Dodon 

[...] dar folosesc, servesc sprijinului 

rusesc și propagandei pentru 

domnul Dodon 

Sintaxă: a fost folosit genitivul în locul 

dativului. 

 

Realitatea 

TV 

8.XI,  

13.30 

Casa Poporului,  

moderatoare 

* intrați în direct pe telefon intrați în direct prin telefon Semantică: utilizare inadecvată 

semantic a prepoziției. 

Realitatea 

TV 

11.XI, 

7.17 

Dimineața de 

știri, 

voce 

* au avut ca și cauze diferite boli au avut drept cauze diferite boli Sintaxă: și parazitar. 

Realitatea 

TV 
11.XI, 

7.17 

Dimineața de 

știri, 

titlu 

 Deținuții, ținuți în condiții 

inumane 

Deținuții, încarcerați în condiții 

inumane 

Stilistică: repetiție. 

Realitatea 

TV 
11.XI, 

7.43 

Dimineața de 

știri, 

prezentatoare 

* ca să servim o cafea împreună ca să bem o cafea împreună Semantică: verbul a servi se folosește 

când subiectul oferă altcuiva mâncare 

sau băutură. 

Realitatea 

TV 
14.XI, 

20.19 

Prime Time News, 

invitat permanent 

 miza e foarte mare, așezată pe Igor 

Dodon 

miza e foarte mare, pe Igor Dodon Semantică: nu se spune a așeza miza pe 

cineva. 

Realitatea 

TV 
14.XI, 

20.27 

Prime Time News, 

moderatoare 

* din punct de vedere al guvernelor 

statelor din regiune 

din punctul de vedere al guvernelor 

statelor din regiune 
Sintaxă: când urmează un substantiv în 

genitiv, substantivul punct se folosește 

articulat definit. 

Realitatea 

TV 

14.XI, 

20.40 

Prime Time News, 

moderatoare 

 [...] administrația românească a ales 

să joace doar pe o singură parte, 

[...] administrația românească a ales 

să joace doar pe o singură carte, 

Lexic: se spune a juca pe o carte. 

 



punându-și toate bazele că Hillary 

Clinton va deveni președinte al 

Statelor Unite, iar acum au de făcut 

niște pași importanți în relația cu 

administrația de la Washington, pe 

de o parte, pe de altă parte este 

Donald Trump care a propus că 

S.U.A. se va orienta mai mult către 

sine, ca stat, mă refer 

bazându-se pe faptul că Hillary 

Clinton va deveni președinte al 

Statelor Unite, iar acum au de făcut 

niște pași importanți în relația cu 

administrația de la Washington, pe 

de o parte, pe de altă parte este 

Donald Trump care a propus ca 

S.U.A. să se orienteze mai mult 

către sine, ca stat, mă refer 

Semantică: se spune a se baza pe faptul 

că..., nu a-și pune bazele că... 

 

Sintaxă: utilizare greșită a conjuncției 

că. 

Realitatea 

TV 
14.XI, 

20.41 

Prime Time News, 

moderatoare 

 pentru zona aceasta de Europa pentru zona aceasta din Europa Sintaxă: utilizare greșită a prepoziției. 

Realitatea 

TV 

14.XI, 

20.51 

Prime Time News, 

Meteo, 

prezentatoare 

 temperaturile minime, cele cu care 

ne vom trezi mâine în zori așadar, 

vor fi cuprinse între -9, -10 grade în 

depresiuni, așadar ger în toată 

puterea cuvântului și doar un grad 

cu plus pe litoral 

temperaturile minime, cele cu care 

ne vom trezi mâine în zori așadar, 

vor fi cuprinse între -9, -10 grade în 

depresiuni, deci ger în toată puterea 

cuvântului și doar un grad pe litoral 

Stilistică: repetiție. 

 

Semantică: la numerele din sfera 

pozitivă nu se precizează plus. 

 

Realitatea 

TV 

14.XI, 

20.52 

Prime Time News, 

Meteo, 

prezentatoare 

 și o maximă de nu mai mult 6 grade 

Celsius la amiază  

și o maximă de nu mai mult de 6 

grade Celsius la amiază 

Sintaxă: absența prepoziției. 

Realitatea 

TV 

18.XI, 

9.04 

Dimineața de 

știri, prezentator 

 trebui să plătească și ăia care au 

dat șpaga 

trebuie să plătească și ăia care au 

dat șpaga 

Morfologie: formă greșită a verbului. 

Realitatea 

TV 

18.XI, 

20.03 

Prime Time News, 

voce 

 Marius Lăcătuș, Gică Popescu, 

Viorel Moldovan sau Bogdan 

Stelea au purtat pe umeri în această 

dimineață sicriul cu trupul celui 

care a scris istorie în fotbalul 

românesc 

Marius Lăcătuș, Gică Popescu, 

Viorel Moldovan și Bogdan Stelea 

au purtat pe umeri în această 

dimineață sicriul cu trupul celui 

care a scris istorie în fotbalul 

românesc 

Sintaxă: a fost folosită conjuncția 

disjunctivă în locul celei copulative.  

Realitatea 

TV 

18.XI, 

20.23 

Prime Time News, 

comentator 

 să facă colecta, [raizing found] [fandreizing]  Pronunțare: cuvântul englezesc 

fundraising a fost pronunțat greșit și a 

fost alterată topica elementelor 

componente. 

Realitatea 18.XI, Prime Time News,  Mai cumpărăm sau nu Mai cumpărăm sau nu Punctuație: semnul întrebării trebuia pus 



TV 20.24 titlu „cumințenia?” „cumințenia”? după ghilimele. 

Realitatea 

TV 

19.XI, 

18.29 

Ambasador 

România, 

moderator 

* spre deosebire de alți ambasadori a 

unor țări teoretic mult mai apropiate 

de România 

spre deosebire de alți ambasadori ai 

unor țări teoretic mult mai apropiate 

de România 

Sintaxă: acord greșit. 

 

 

Realitatea 

TV 

19.XI, 

18.30 

Ambasador 

România, 

moderator 

 Anton Hadăr Anton Hadăr  Ortoepie: accentuare greșită a numelui.  

Realitatea 

TV 

23.XI, 

21.10 

Jocuri de putere, 

moderator 

* datorită frigului și a faptului că 

oamenii stau în casă 

datorită frigului și faptului că 

oamenii stau în casă 

Sintaxă: a fost folosit genitivul în locul 

dativului. 

Realitatea 

TV 

23.XI, 

21.14 

Jocuri de putere, 

moderator 

* mi-ar place ambasadorii să tacă din 

gură  

mi-ar plăcea ca ambasadorii să tacă 

din gură 

Morfologie: forma de infinitiv este a 

plăcea. 

 

Sintaxă: absența conjuncției. 

Realitatea 

TV 
23.XI, 

21.40 

Jocuri de putere, 

moderator  
* din punct de vedere al costului  din punctul de vedere al costului Sintaxă: când urmează un substantiv în 

genitiv, substantivul punct se folosește 

articulat definit. 

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.11 

Prime Time News, 

prezentatoare 
 După ce a terminat în întârziere 

lucrările la porțiunea demolată din 

autostrada Sibiu–Orăștie, acum șefii 

drumarilor visează la mai mult. 

După ce a terminat cu întârziere 

lucrările la porțiunea demolată din 

autostrada Sibiu–Orăștie, acum șefii 

drumarilor visează la mai mult. 

Semantică: sintagma în întârziere se 

folosește când acțiunea încă nu s-a 

terminat (suntem în întârziere). Când 

acțiunea e încheiată, se spune cu 

întârziere (am sosit cu întârziere).  

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.11, 

20.12 

Prime Time News, 

titlu,  

subtitlu 

* CNAIR: Doi cu sapa 3 cu mapa 

[...] 

are în plan atât finalizarea unor 

lucrări începute cât și demararea 

unor proiecte noi 

CNAIR: Doi cu sapa, trei cu mapa 

[...] 

are în plan atât finalizarea unor 

lucrări începute, cât și demararea 

unor proiecte noi 

Punctuație: absența virgulei. 

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.42 

Prime Time News, 

titlu 
 Mandatul “bombelor” fiscale Mandatul „bombelor” fiscale Punctuație: se recomandă utilizarea 

ghilimelelor româneşti. 

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.48 

Prime Time News, 

voce 
 Putin i-a felicitat pe jurnaliștii ruși 

care au provocat această decizie 

din partea Parlamentului European 

Putin i-a felicitat pe jurnaliștii ruși 

care au determinat luarea acestei 

decizii din partea Parlamentului 

European 

Semantică: utilizarea verbului a 

provoca implică intenția subiectului, iar 

în context nu era vorba de acest lucru. 

Realitatea 24.XI, Prime Time News,  între biserica rusă și cea între biserica rusă și cea română Lexic: nu există reguli foarte clare 



TV 20.35 reporter românească pentru folosirea adjectivelor român și 

românesc, dar având în vedere că se 

spune Biserica Ortodoxă Română, 

recomandăm utilizarea adjectivului 

românesc când regentul este 

substantivul biserică. 

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.44 

Prime Time News, 

reporter 

 metode inovative de predare metode inovatoare de predare Lexic: împrumut din limba engleză.  

Realitatea 

TV 

24.XI, 

20.44 

Prime Time News, 

banda de jos 

 [...] un fel de “Nobel” din domeniul 

Educației 

[...] un fel de „Nobel” din domeniul 

educației 

Ortografie: substantivul comun nu 

trebuie scris cu inițială majusculă. 

 

Punctuație: în limba română, 

ghilimelele de început se pun jos. 

Realitatea 

TV 

25.XI, 

7.38 

Dimineața de 

știri,  

titraj 

 dr.Dana Jianu 

Chirurg Plastician Doctor în Științe 

Medicale 

dr. Dana Jianu 

Chirurg plastician doctor în științe 

medicale 

Ortografie: nu se justifică utilizarea 

inițialelor majuscule. 

 

Absența blancului. 

Realitatea 

TV 

25.XI, 

7.49 

Dimineața de 

știri, 

prezentatoare 

* avem și un invitat special în ora 8 avem și un invitat special la ora 8 Semantică: utilizare greșită a 

prepoziției. 

Realitatea 

TV 

30.XI, 

15.01 

Newsroom, 

reporter 

* va fi colorată în galben din punct 

de vedere al meteorologilor 

va fi colorată în galben din punctul 

de vedere al meteorologilor 
Sintaxă: când urmează un substantiv în 

genitiv, substantivul punct se folosește 

articulat definit. 

Realitatea 

TV 

30.XI, 

15.02 

Newsroom, 

reporter 

 șoferii să fie foarte atenți și să nu 

cumva să plece de acasă fără 

mașinile echipate cu anvelope de 

iarnă 

șoferii să fie foarte atenți și să nu 

cumva să plece de acasă fără 

anvelope de iarnă 

/ 

șoferii să fie foarte atenți și să nu 

cumva să plece de acasă fără a 

echipa mașinile cu anvelope de 

iarnă 

Semantică: construcție greșită a 

enunțului; se înțelege că reporterul le-a 

recomandat șoferilor să nu plece de 

acasă fără mașini. 

Realitatea 

TV 
30.XI, 

15.09 

Newsroom,  

moderator 

* din seria dramelor autohtone ar 

trebui să pronunțăm și spitalele  

din seria dramelor autohtone ar 

trebui să amintim și spitalele 
Semantică: verbul a pronunța se 

folosește în legătură cu sentințe, este 



nepotrivit în acest context.  

Realitatea 

TV 
30.XI, 

15.18 

Newsroom,  

voce 

* douăzeci și unu de mii  douăzeci și una de mii Sintaxă: dezacord. 

 

Realitatea 

TV 

30.XI,  

18.45 

Tu decizi,  

moderatoare 

* Eu personal am întrebarea cu 

numărul trei.  

Eu am întrebarea cu numărul trei. Semantică: adverbul personal se 

folosește doar atunci când acțiunea 

despre care e vorba ar putea fi făcută și 

de altcineva. 

 

 

 * = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 


