Postul: Realitatea TV
Perioada: 20 septembrie − 20 octombrie 2009

Emisiunea,
autorul
greşelii
Realitatea de
la 13.00,
Iulia Pop
Realitatea de
la 13.00,
prezentatoare
Realitatea de
la 13.00,
reporter
Realitatea de
la 13.00,
ecran
Realitatea de
la 23.00,
ecran

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

Vroia să schimbe bolidul

Voia să schimbe bolidul

Pe lângă faptul că trebuie
să aibe un cazier curat

Pe lângă faptul că trebuie să aibă
un cazier curat

Probabil că va dura undeva
la 35 – 40 de minute

Probabil că va dura undeva între
35 – 40 de minute

La Miercurea Ciuc şi
Întorsura Buzăului a fost
cel mai frig
200 mil. Euro

La Miercurea-Ciuc şi Întorsura
Buzăului a fost cel mai frig

23.IX,
23.09

Realitatea de
la 23.00,
ecran

Toţi elevii să culeagă
porumb_deşi doar două
clase au profil agricol

Toţi elevii să culeagă porumb, deşi
doar două au profil agricol

24.IX,
19.43

Realitatea
zilei,
crawl

Râmnicu Sărat

Râmnicu-Sărat

Morfologie: Forma de imperfect vroia
este un hibrid între voia (de la verbul a
voi) şi vrea (de la verbul a vrea).
Morfologie: Forma de conjunctiv,
persoana a III-a, a verbului a avea este
să aibă, nu să aibe.
Sintaxă: Folosire improprie, abuzivă, a
prepoziţiei la, pentru a exprima un
raport de aproximare.
Grafie: Conform DOOM 1982,
toponimul compus Miercurea-Ciuc se
scrie cu cratimă.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice, omisiunea prepoziţiei de.
Prescurtare improprie a substantivului
milion.
Punctuaţie: Subordonata concesivă
introdusă prin conjuncţia deşi se
desparte prin virgulă de propoziţia
principală.
Grafie: Conform DOOM 1982,
toponimul compus Râmnicu-Sărat se
scrie cu cratimă.

Postul

Ziua,
ora

RTV

20.IX,
13.06

RTV

20.IX,
13.14

RTV

20.IX,
13.19

RTV

20.IX,
13.38

RTV

23.IX,
23.06

RTV

RTV

200 de milioane de euro

1

Realitatea
zilei,
titlu
Realitatea de
la 21.00,
corespondent

Atenţie, se fură contoare

Atenţie, se fură contoare!

o sută doisprezece voturi

o sută douăsprezece voturi

24.IX,
21.17

Realitatea de
la 21.00,
crawl

RTV

24.IX,
21.18

Realitatea de
la 21.00,
corespondent

Piatra Neamţ
Râmnicu Vâlcea
Târgu Jiu
Târgu Mureş
O echipă de muncitori [...]
cărora le aparţinea
lucrările

Piatra-Neamţ
Râmnicu-Vâlcea
Târgu-Jiu
Târgu-Mureş
O echipă de muncitori [...] cărora
le aparţineau lucrările

RTV

24.IX,
21.21

Localitatea L Aquila

Localitatea L’Aquila

RTV

25.IX,
19.18

Candidaţii la preşedenţie

Candidaţii la preşedinţie

Lexic: Formă greşită a cuvântului
preşedinţie, care este format din
preşedinte + sufixul -ie.

RTV

25.IX,
19.29

Realitatea de
la 21.00,
ecran
Realitatea
zilei,
Răzvan
Dumitrescu
Realitatea
zilei,
Răzvan
Dumitrescu

ultimile trei luni

ultimele 3 luni

RTV

25.IX,
20.06

Prima propunere făcută ca
şi un program

Prima propunere făcută ca (un)
program

RTV

25.IX,

Realitatea te
priveşte
Andreea
Crețulescu
Realitatea te

Morfologie: Adjectivul ultim are
forma de feminin plural ultime,
diferită de cea de masculin plural,
ultimi. Forma articulată de feminin
plural este aşadar ultimele.
Sintaxă: Folosirea lui şi parazitar.

Acea temă de ieri [eri]

Acea temă de [ieri]

RTV

24.IX,
19.43

RTV

24.IX,
21.07

RTV

Punctuaţie: Lipsa semnului
exclamării, care marchează intonaţia
exclamativă.
Sintaxă: Dezacord în gen. Numeralul
se acordă în gen cu substantivul
determinat (voturi), deci trebuie să
aibă formă de feminin.
Grafie: Conform DOOM 1982,
toponimele compuse din coloana
alăturată se scriu cu cratimă.
Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat. Subiectul se realizează prin
substantivul la plural lucrările, deci
acordul trebuie făcut la plural.
Grafie: Scriere greşită a localităţii
italiene.

Ortoepie: Pronunţie greşită
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20.30

RTV

25.IX,
21.29

RTV

26.IX,
14.09

RTV

26.IX,
14.11

RTV

26.IX,
14.11

RTV

26.IX,
14.47

RTV

26.IX,
22.49

RTV

RTV

priveşte,
Andreea
Creţulescu
Realitatea de
la 21.00,
ecran
Realitatea de
la 14.00,
ecran

(hipercorectă) a adverbului de timp
ieri.
[...] jurnalul ore 23.00

jurnalul orei 23.00

Produsele se scumpesc de
la poarta fabricii, până la
raft şi cu 50%

Neglijenţă de tehnoredactare.

Realitatea de
la 14.00,
Marilena
Gherghiţă
Realitatea de
la 14.00,
Marilena
Gherghiţă
Meteo,
Ramona
Salomon
100%,
Robert
Turcescu

Taxa de deschidere
magazin

Produsele se scumpesc de la poarta Punctuaţie: Folosirea nejustificată a
fabricii până la raft şi cu 50%
virgulei. Elementele structurii
prepoziţionale de la... până la nu se
separă prin virgulă.
Taxa de deschidere a unui
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.
magazin

Maxim 0,75%
Maxim 15000 de euro

Maximum 0,75%
Maximum 15000 de euro

Morfologie: Maxim are utilizare
adjectivală, maximum are utilizare
adverbială.

şapte sute şaizeci şi două
milimetri coloană de
mercur
Spuneţi-mi dumneavoastră

şapte sute douăzeci şi doi de
milimetri coloană de mercur

27.IX,
14.10

Realitatea de
la 14.00,
voce

Costă 110000 euro

Costă 110000 de euro

Sintaxă: Dezacord.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Morfologie: Verbele de conjugarea a
treia, terminate în -e, se accentuează
pe radical, spre deosebire de cele de
conjugarea a doua, terminate în -ea,
care se accentuează pe flectiv.
Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor
sintactice.

27.IX,
14.16

Realitatea de
la 14.00,

Examenul de bacaloreat
Educaţia fizică dispare de

Examenul de bacalaureat
Educaţia fizică dispare de la

Spuneţi-mi dumneavoastră

Ortoepie: Pronunţie hipercorectă a
substantivului bacalaureat, cu o, în
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voce

la bacaloreat
Susţinerea bacaloreatului
internaţional

bacalaureat
Susţinerea bacalaureatului
internaţional

loc de u.

Am modificat BAC-ul
pentru că a devenit
irelevant
(trascrierea declaraţiei
doamnei Ecaterina
Andronescu)
Transcrierea declaraţiei lui
Crin Antonescu: Nimeni nu
poate fi atât de fraier sa nu
facă bani din politică, daca
vrea (corectat ulterior, la
17.09)
preşedenţie
candidatura la preşedenţie

Am modificat bacul pentru că a
devenit irelevant

Grafie: grafie improprie a
substantivului bac (prescurtare a
substantivului bacalaureat), la care
articolul se ataşează direct, fără
cratimă.

show-ul ăsta face audienţă
pe televiziuni

show-ul ăsta face audienţă la
televiziuni

încearcă să vină la
preşedenţie

încearcă să vină la preşedinţie

Domnule ministru
ascultaţi-mă acum
au cerut ca să continue
şedinţa de plen

Domnule ministru[,] ascultaţi-mă
acum
au cerut să continue şedinţa de
plen

RTV

27.IX,
14.27

Realitatea de
la 14.00,
ecran

RTV

27.IX,
17.04

Zece pentru
România,
ecran

RTV

27.IX,
17.07;
17.48
27.IX,
17.08

Zece pentru
România,
M. Tatulici
Zece pentru
România,
M. Tatulici
Deschide
lumea,
jurnalist
Ştiri,
subtitrare
Deschide
lumea,
reporter

RTV

RTV

5.X,
17.31

RTV

5.X,
18.00
6.X,
17.09

RTV

Transcrierea declaraţiei lui Crin
Neglijenţă de tehnoredactare: lipsa
Antonescu: Nimeni nu poate fi atât parţială a diacriticelor.
de fraier să nu facă bani din
politică, dacă vrea (corectat
ulterior, la 17.09)
preşedinţie
candidatura la preşedinţie

Lexic: Formă greşită a cuvântului
preşedinţie, care este format din
preşedinte + sufixul -ie.
Sintaxă, semantică: Folosire
improprie, abuzivă, a prepoziţiei pe.
Lexic: Formă greşită a cuvântului
preşedinţie, care este format din
preşedinte + sufixul -ie.
Punctuaţie: Lipsa virgulei care separă
vocativul.
Sintaxă: Conectorul ca să se foloseşte
numai pentru a introduce propoziţii
circumstanţiale de scop; pentru
propoziţiile necircumstanţiale, se
foloseşte să (Vrea să plece) sau ca...
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RTV

6.X,
17.12

Deschide
lumea,
Cosmin
Prelipceanu

Spuneţi-ne care era miza
azi

Spuneţi-ne care era miza azi

RTV

6.X,
17.20

dacă analizăm textul
moţiunii depusă astăzi de

dacă analizăm textul moţiunii
depuse astăzi de

RTV

8.X,
10.00
9.X,
19.05

Deschide
lumea,
Cristi Citre
Ştiri,
prezentatoare
Realitatea
zilei,
Răzvan
Dumitrescu
Ştiri,
Melania
Medeleanu
Ştiri,
subtitrare

să (Vrea ca Ion să plece).
Morfologie: Verbele de conjugarea a
III-a, cu infinitiv în -e, sunt accentuate
pe radical; accentuarea pe flectiv
(sufix) caracterizează verbele de
conjugare a II-a, cu infinitiv în –ea.
Sintaxă: Dezacord în caz al
adjectivului participial.

începe citirea moţiunii de
cenzură iniţiată de PNL
informaţii care exced aria
de acoperire

începe citirea moţiunii de cenzură
iniţiate de PNL
informaţii care excedează aria de
acoperire

Sintaxă: Dezacord în caz al
adjectivului participial.
Morfologie: Formă greşită de prezent
a verbului a exceda.

lucrau ca ziarişti la
cotidiane centrale

lucrau ca ziarişti la cotidiene
centrale

Morfologie: Formă greşită de plural a
substantivului cotidian.

m-au inspirat atât pe mine
cât şi întreaga omenire

m-au inspirat atât pe mine[,] cât şi
întreaga omenire

Tănase şi
Dinescu,
Mircea
Dinescu
Tănase şi
Dinescu,
Stelian
Tănase
Tănase şi
Dinescu,
Mircea

poezia care o s-o citim
astăzi

poezia pe care o s-o citim astăzi

Punctuaţie: Între cei doi membri ai
perechii corelative se pune virgulă
(atât..., cât şi).
Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în cazul
acuzativ prepoziţia pe.

românul îi place să se
victimizeze

românului îi place să se
victimizeze

Sintaxă: Anacolut (folosirea unui
substantiv în nominativ, în loc de
dativ).

cele 5 miliarde, 6, care leaţi luat până acuma

cele 5 miliarde, 6, pe care le-aţi
luat până acuma

Sintaxă: Utilizare invariabilă a
relativului care, care primeşte în cazul
acuzativ prepoziţia pe.

RTV

RTV

9.X,
21.08

RTV

9.X,
21.32

RTV

9.X,
22.01

RTV

9.X,
22.03

RTV

9.X,
22.04
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RTV

9.X,
22.37

RTV

12.X,
20.25

RTV

12.X,
20.26

RTV

12.X,
21.11
12.X,
21.19
14.X,
18.04

Dinescu
Tănase şi
Dinescu,
Stelian
Tănase

RTV

14.X,
18.05

Realitatea
zilei,
Răzvan
Dumitrescu
Realitatea
zilei,
crawl
Ştiri,
crainică
Ştiri,
titraj
Ştiri,
Melania
Medeleanu
Ştiri,
reporter

RTV

14.X,
18.06

Ştiri,
reporter

RTV

14.X,
18.15

Ştiri,
voce

RTV

15.X,

Ştiri,

RTV
RTV

cel care are pretenţii ca să
intre neapărat în turul 2

cel care are pretenţii să intre
neapărat în turul 2

Sintaxă: Conectorul ca să se foloseşte
numai pentru a introduce propoziţii
circumstanţiale de scop; pentru
propoziţiile necircumstanţiale, se
foloseşte să (Vrea să plece) sau ca...
să (Vrea ca Ion să plece).
Morfologie: Formă greşită de prezent
a verbului a exceda.

dacă bătălia de astăzi
excede

dacă bătălia de astăzi excedează

procurorul şef al DNA

procurorul-şef al DNA

Grafie: Substantivul compus trebuia
scris cu cratimă.

încercări de eliminare ale
corupţiei au
se va răci brusc în toată
ţăra
se angajează într-o bătălie
al cărui obiect nu este
interesul naţional
să cheme la consultări
partidele politice
parlamentare pentru a afla
de la aceştia...
preferă să asigure
susţinerea unei formule
care să asigure...
vreme de maxim 45 de zile

încercări de eliminare a corupţiei
au
se va răci brusc în toată ţara

Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.
Neglijenţă de tehnoredactare.

se angajează într-o bătălie al cărei
obiect nu este interesul naţional

Sintaxă: Dezacord al relativului.

să cheme la consultări partidele
politice parlamentare pentru a afla
de la acestea...

Sintaxă: Dezacord în gen între
substantiv şi demonstrativul care îl
reia (la distanţă).

preferă să asigure susţinerea unei
formule care să determine...

Stilistică, lexic: Repetiţie.

vreme de maximum 45 de zile

douăzeci şi unu de

douăzeci şi una de garsoniere au

Morfologie: Maxim are utilizare
adjectivală, maximum are utilizare
adverbială.
Sintaxă: Dezacord în gen al
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9.16
16.X,
21.09

corespondent
Ştiri,
corespondent

garsoniere au explodat
cea mai importantă
prevedere pe care o aduce
această lege
PNL anunţă că va cere
convocarea parlamentului
sunt cauzate nu atât de
vremea rea, cât şi de
autorităţile care

explodat
cea mai importantă prevedere pe
care o aduce această lege

16.X,
21.21
17.X,
08.24

Ştiri,
scris pe ecran
Ştiri,
reporter

RTV

17.X,
09.12

Ştiri,
prezentatoare

se înregistrează întârzieri,
120 de minute maxim

se înregistrează întârzieri, 120 de
minute maximum

RTV

17.X,
09.16

Ştiri,
Cristi Zărescu

sunt în locomotivă... a rămas atât
mecanicul, cât şi ajutorul

RTV

17.X,
09.20

Ştiri,
prezentatoare

RTV

17.X,
09.33

Ştiri,
Cristi Zărescu

sunt în locomotivă... atât a
rămas mecanicul, cât şi
ajutorul
cauzele accidentului ce a
dus la accidentul dintre
Lehliu şi Săruleşti
vorbim de ultimile două
vagoane

RTV

17.X,
09.43

RTV

17.X,
10.00
17.X,
17.29

Ştiri,
Mihuţ
Năstăsache
Ştiri,
prezentatoare
3X3,
Stelian

RTV

RTV
RTV

RTV

PNL anunţă că va cere convocarea
Parlamentului
sunt cauzate nu atât de vremea rea,
cât de autorităţile care

cauzele accidentului dintre Lehliu
şi Săruleşti

Sintaxă, semantică: Construcţie
greşită, tautologică a enunţului.

vorbim de ultimele două vagoane

Morfologie: Adjectivul ultim are
forma de feminin plural ultime,
diferită de cea de masculin plural,
ultimi. Forma articulată de feminin
plural este aşadar ultimele.
Sintaxă: Lipsa prepoziţiei pe.

astfel că toate trenurile care astfel că toate trenurile care vor
vor trece acolo vor avea
trece pe acolo vor avea
spune-ne [...] cum au avut
loc coliziunea
noi, care vedem
spectacolul politic, ne e

numeralului.
Ortoepie: Accentuare greşită a
substantivului, care trebuie să urmeze
tiparul accentual al lui vedere.
Grafie: Numele de instituţii se scriu cu
majusculă.
Semantică: Confuzie între construcţia
corelativă atât..., cât şi... folosită în
context pozitiv (atât X, cât şi Y au...)
şi construcţia corelativă nu atât...,
cât...
Morfologie: Maxim are utilizare
adjectivală, maximum are utilizare
adverbială.
Sintaxă: Greşeală de topică.

spune-ne [...] cum a avut loc
coliziunea
nouă, care vedem spectacolul
politic, ne e greu să

Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat.
Sintaxă: Anacolut.
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RTV

17.X,
17.36

RTV

17.X,
17.44

Tănase
3X3,
Stelian
Tănase
3X3,
Stelian
Tănase

greu să
în ce măsură afirmaţiile lui
Dan Nica cu [...] a dus la
demiterea sa
de liderii PSD, PNL şi a
minorităţilor naţionale

în ce măsură afirmaţiile lui Dan
Nica cu [...] au dus la demiterea sa

Sintaxă: Dezacord între subiect şi
predicat.

de liderii PSD, PNL şi ai
minorităţilor naţionale

Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.

Recomandări

 „48% din voturi” (RTV, 27.IX) – recomandat: 48% dintre voturi.
 „două din măsuri” (RTV, 27.IX) – recomandat: două dintre măsuri.
 „aproape 90% din culturile” (RTV, 26.IX) – recomandat: aproape 90% dintre culturile.
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