
Postul: Realitatea TV (RTV) 
Monitorizare: Blanca Croitor 

Perioada: mai 2008 
 
 

Postul Ziua, 
ora 

Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia  

RTV 1 mai, 
13.06 

Realitatea de 
la 13.00, 
Marinela 
Mititelu 

vor sfârâi pe grătare şi nişte 
hotdog 

vor sfârâi pe grătare şi nişte 
hotdogi 

morfologie: substantivul hotdog, 
împrumutat din engleză, nu este 
invariabil, ci are o formă de plural 
conform sistemului românesc, cu 
desinenŃa -i; 

RTV 1 mai, 
13.07 

Realitatea de 
la 13.00, 
C. Prelipceanu 

un concurs de preparat guiaş un concurs de preparat gulaş lexic: forma corectă a substantivului 
este gulaş; 

RTV 1 mai, 
13.08 

Realitatea de 
la 13.00, 
reporter 

tradiŃionalul guiaş tradiŃionalul gulaş lexic: forma corectă a substantivului 
este gulaş; 

RTV 1 mai, 
13.15 

Realitatea de 
la 13.00,  
S. Russu 

distracŃia este la maxim distracŃia este la maximum lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 
 

RTV 1 mai, 
13.15 

Realitatea de 
la 13.00,  
S. Russu 

înaintea turiştilor care-i 
vedeŃi în zonă 

înaintea turiştilor pe care-i 
vedeŃi în zonă 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcŃia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziŃia pe; 
 

RTV 1 mai, 
13.35 

Realitatea de 
la 13.00,  
L. Chiriac 

...guiaş ...gulaş lexic: forma corectă a substantivului 
este gulaş; 



RTV 1 mai, 
18.56 

Realitatea 
zilei, 
voice-over 

Nu au primit mici şi bere 
gratuit.  

Nu au primit mici şi bere 
gratis. 

lexic, morfologie: a fost folosit 
adjectivul (gratuit) în locul 
adverbului (gratis); 

RTV 1 mai, 
19.10 

Realitatea 
zilei, 
R. Dumitrescu 

Avem o problemă de fond şi 
de substanŃă. 

Avem o problemă de fond, 
de substanŃă. 

semantică: pleonasm; 

RTV 2 mai, 
00.04 

pe ecran ministrul transporturilor  ministrul Transporturilor  ortografie: numele instituŃiilor se 
scriu cu iniŃială majusculă (chiar dacă 
denumirea nu este completă); 

RTV 2 mai, 
14.11 

Realitatea de 
la 14.00, 
E. Zeicescu 

distracŃie la maxim distracŃie la maximum lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 
 

RTV 2 mai, 
19.39 

pe ecran Nu, mă e Vanghelie! Nu, mă, e Vanghelie! punctuaŃie: interjecŃia se desparte prin 
virgulă de cuvintele între care este 
intercalată (atât de cel de dinainte, cât 
şi de cel următor); 

RTV 2 mai, 
20.11 

Realitatea 
zilei, 
R. Dumitrescu 

Vi l-aŃi dorit ca şi candidat 
pe Sorin Oprescu? 

Vi l-aŃi dorit drept candidat 
pe Sorin Oprescu? 

sintaxă: este greşită intercalarea 
conjuncŃiei şi între prepoziŃia calităŃii 
ca şi substantiv; 
 

RTV 3 mai, 
14.35 

Realitatea de 
la 14.00, 
A. Miron 

un pachet de curăŃare al feŃei 
costă... 

un pachet de curăŃare a feŃei 
costă... 

sintaxă: pronumele semiindependnet 
al ar fi trebuit să fie acordat cu 
antecedentul său, substantivul 
curăŃare; 

RTV 5 mai, 
21.10 

titraj candidat Primăria 
sectorului 5 

candidat la Primăria 
sectorului 5 

sintaxă: relaŃiile sintactice de 
subordonare ar fi trebuit să fie 
marcate; 



RTV 8 mai,  
14.07 

Realitatea de 
la 14.00, 
E. Zeicescu 

din punct de vedere al 
concluziilor 

din punctul de vedere al 
concluziilor 

sintaxă: substantivul punct trebuia 
folosit articulat, deoarece este urmat 
de un substantiv în genitiv; 

RTV 8 mai, 
14.25 

Realitatea de 
la 14.00, 
S. Russu 

toate produsele care le-a 
văzut pe masă 

toate produsele pe care le-a 
văzut pe masă 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcŃia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziŃia pe; 

RTV 8 mai, 
21.33 

Realitatea de 
la 21.00, 
voice-over 

vroia să dea bani celor de la 
U. Cluj 

voia să dea bani celor de la U. 
Cluj 

morfologie: forma corectă de 
imperfect a verbului a voi este fără 
[r ]; 

RTV 8 mai, 
22.37 

Tu decizi, 
M. Tatulici 

nu neapărat ca volum, ci ca 
şi atitudine 

nu neapărat ca volum, ci ca 
atitudine 

sintaxă: este greşită intercalarea 
conjuncŃiei şi între prepoziŃia calităŃii 
ca şi substantiv; 

RTV 9 mai, 
15.30 

Fabrica, 
C. Şincai 

Aş vrea să ne oprim puŃin 
pentru că pe telefon este 
domnul Ioan Rus. 

Aş vrea să ne oprim puŃin 
pentru că la telefon este 
domnul Ioan Rus. 

sintaxă: utilizarea prepoziŃiei pe este 
nepotrivită în context; 
 

RTV 9 mai, 
15.51 

Realitatea de 
la 15.00, 
Sport, reporter 

un restaurant [clujan]  un restaurant [clujean] pronunŃie: adjectivul a fost pronunŃat 
regional, pronunŃia literară este cu 
diftongul [ea]; 

RTV 9 mai, 
23.02 

Realitatea de 
la 23.00, 
prezentator 

în preajma sărbătorilor de 
Paşti  

în preajma sărbătorilor de 
Paşte 

lexic: forma corectă este Paşte; 

RTV 9 mai, 
23.12 

Deschide 
lumea, 
reluare 

n-am dat nici un ban n-am dat niciun ban ortografie: recomandarea Academiei 
Române este ca pronumele şi 
adjectivul negativ niciun să se scrie 
într-un cuvânt; ; la postul Realitatea 
TV, această indicaŃie normativă este 
respectată, de obicei; 

RTV 10 mai, 
16.44 

3 x 3,  
Stelian Tănase 

numai valoarea terenului 
este de..., mi-a spus un 
imobilist care se ocupă de... 

numai valoarea terenului este 
de..., mi-a spus un agent 
imobiliar / o persoană care 

lexic, semantică: substantivul 
imobilist nu are sensul cu care a fost 
folosit în acest context, ci pe acela de 



lucrează în domeniul 
imobiliar, care se ocupă de... 

„adept al imobilismului, al unei 
atitudini de opoziŃie sistematică şi 
permanentă faŃă de orice inovaŃie, 
invenŃie, progres”; 

RTV 11 mai, 
16.40 

EdiŃie 
specială,  
C. Drăgotescu 

din punct de vedere al 
concurenŃei 

din punctul de vedere al 
concurenŃei 

sintaxă: substantivul punct trebuia 
folosit articulat, deoarece este urmat 
de un substantiv în genitiv; 

RTV 11 mai, 
16.45 

EdiŃie 
specială,  
C. Şincai 

Am citat din preşedintele 
Traian Băsescu. 

Am citat din ceea ce a spus 
preşedintele Traian Băsescu. 

semantică: enunŃul este uşor 
ambiguu; 

RTV 12 mai, 
17.49 

Deschide 
lumea,  
A. Trattner 

cea mai mică scânteie poate 
duce, poate degenera la un 
adevărat r ăzboi 

cea mai mică scânteie poate 
duce, poate degenera într-un 
adevărat r ăzboi 

sintaxă: utilizarea prepoziŃiei la este 
nepotrivită în context; se spune a 
degenera în; 
 

RTV 12 mai, 
21.09 

Realitatea de 
la 21.00, 
M. Medeleanu 

Cum vi s-a părut acest 
captatio benevolentia? 

Cum vi s-a părut acest 
captatio benevolentiae? 

sintaxă, frazeologie: substantivul 
latinesc benevolentia trebuia să fie 
folosit cu forma de genitiv, 
benevolentiae; 

RTV 13 mai, 
15.30 

Fabrica,  
L. Pătraş 

preşedintele a făcut diverse 
remarce 

preşedintele a făcut diverse 
remarci 

morfologie: forma de plural remarce 
nu mai este acceptată în noua ediŃie a 
DOOM-ului (2005); 

RTV 14 mai, 
19.28 

Realitatea 
zilei, 
R. Dumitrescu 

se va putea vizita grădinile, 
muzeul... 

se vor putea vizita grădinile, 
muzeul... 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 

RTV 14 mai, 
21.07 

pe ecran purt ător cuvânt PoliŃia 
Capitalei 

purt ător de cuvânt la PoliŃia 
Capitalei / al PoliŃiei 
Capitalei / 
purt ător de cuvânt, PoliŃia 
Capitalei 

sintaxă: relaŃiile sintactice de 
subordonare ar fi trebuit să fie 
marcate flexionar; 

RTV 15 mai, titraj candidatul PDL la Primăria candidatul PDL la Primăria sintaxă: relaŃiile sintactice de 



14.39 Hunedoara Hunedoarei subordonare ar fi trebuit să fie 
marcate flexionar; sintactic, raportul 
dintre primăria şi Hunedoara este 
unul de subordonare; 

RTV 16 mai, 
13.26 

Realitatea de 
la 13.00, 
C, Ureche 

vor ca să-şi găsească puterea 
şi lini ştea sufletească 

vor să-şi găsească puterea şi 
liniştea sufletească 

sintaxă: este greşită utilizarea 
conectorului ca să fără disocierea 
celor două elemente (este corectă 
doar când introduce o circumstanŃială 
de scop); 

RTV 16 mai, 
13.36 
 

Realitatea de 
la 13.00, 
titraj 

a fost organizată şi o 
exploziŃie de maşini 
modificate 

a fost organizată şi o 
expoziŃie de maşini 
modificate 

tehnoredactare greşită; 

RTV 16 mai, 
14.46 

Deschide 
lumea,  
S. Grigore 

la orele amiezei la orele amiezii morfologie: forma de genitiv-dativ 
este cu desinenŃa -i (cf. pluralul 
amiezi); 

RTV 16 mai, 
19.13 

Realitatea 
zilei,  
C. Şincai 

noi ajungem să cumpărăm 
de la persoane care numai  
Ńărani get-beget nu arată 

noi ajungem să cumpărăm de 
la persoane care numai a 
Ńărani get-beget nu arată 

sintaxă: lipsa unei prepoziŃii a cărei 
prezenŃă era obligatorie pentru 
exprimarea relaŃiilor sintactice; 

RTV 16 mai, 
18.36 

Realitatea de 
la 18.00,  
C. Prelipceanu 

niciunul dintre candidaŃi, 
dintre debatori, nu are voie 
să... 

niciunul dintre candidaŃi, 
dintre cei care discută / 
dezbat diverse probleme, nu 
are voie să... 

lexic: substantivul debator nu există 
în limba română, el reprezintă o 
adaptare ad-hoc a substantivului engl. 
debater; 

RTV 18 mai,  
11.03 

Realitatea de 
la 11.00, 
O. Sultănoiu 

ziua se anunŃă destul de 
caniculară 

ziua se anunŃă căduroasă semantică: adjectivul canicular nu 
are grade de intensitate; 
 

RTV 19 mai, 
20.51 

Realitatea 
zilei, 
R. Dumitrescu 

Cum este, s-au depăşit orice 
limită? 

Cum este, s-a depăşit orice 
limită? 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat; 

RTV 21 mai, 
17.58 

Editorii 
RealităŃii, 

Nu, imaginea nu am obŃinut-
o, am obŃinut decât faptul 

Nu, imaginea nu am obŃinut-
o, am obŃinut doar faptul că 

sintaxă: în prezenŃa adverbului decât, 
verbul trebuie să fie utilizat la forma 



S. Gheorghe că nu vor să comenteze... nu vor să comenteze... negativă; dacă verbul este la forma 
afirmativă, se folosesc adverbele 
doar sau numai; 

RTV 21 mai, 
18.32 

Realitatea de 
la 18.00, titraj 

Nici una dintre tabere nu 
poate forma singură 
guvernul 

Niciuna dintre tabere nu 
poate forma singură guvernul 

ortografie: recomandarea Academiei 
Române este ca pronumele şi 
adjectivul negativ niciun să se scrie 
într-un cuvânt; la postul Realitatea 
TV, această indicaŃie normativă este 
respectată, de obicei; 

RTV 22 mai, 
12.07 

Realitatea de 
la 12.00, titraj 

Ce mă? Ce, mă? punctuaŃie: interjecŃia trebuia 
separată prin virgulă de cuvântul 
antecedent; 

RTV 22 mai, 
12.14 

Realitatea de 
la 12.00, 
L. Chiriac 

cincizeci şi unu de mii de 
morŃi, peste douăzeci şi unu 
de mii de dispăruŃi 

cincizeci şi una de mii de 
morŃi, peste douăzeci şi una 
de mii de dispăruŃi 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 

RTV 22 mai, 
19.03 

titraj deputat, primvp.  PNłCD deputat, prim-vicepreşedinte 
PNłCD 

ortografie: abrevierea primvp. pentru 
prim-vicepreşedinte nu este uzuală; 

 
 
 
 


