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Data,
ora
Realitatea 1.V,
TV
18.38

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

Realitatea 4.V,
TV
23.10

Emisiune,
autorul greşelii
Realitatea de la
18.00,
burtieră
Ultima oră,
crawl

„Prima Doamnă a Franței
nu suportă atacurile
politice și plânge frecvent”
„COPILUL NOU
NĂSCUT”

Prima-doamnă a Franței nu
suportă atacurile politice și
plânge frecvent
copilul nou-născut

Realitatea 4.V,
TV
23.12

Ultima oră,
crawl

o eventuală reducere a
TVA-ului la alimente

Realitatea 5.V,
TV
14.06

Realitatea de la
14.00,
crawl
Realitatea de la
14.00,
corespondent
Realitatea de la
14.00,
burtieră

„O EVENTUALĂ
REDUCERE A TVA LA
ALIMENTE”
„FLAS ÎN ÎNSCRISURI”

Grafie: Substantivul compus subliniat
se scrie cu cratimă. Al doilea element
al compusului se scrie cu minusculă.
Grafie: Conform DOOM2-ului 2005,
adjectivul compus subliniat se scrie cu
cratimă.
Sintaxă: Nemarcarea relațiilor
sintactice.

Fals în înscrisuri

Grafie: Neglijență de tehnoredactare.

„companiile care sunt pe
pierdere”

companiile care sunt în
pierdere

„Electoratul de extremădreapta nu a fost convins
de niciunul dintre
candidați”
Filmul de scurt metraj a
fost realizat de un jurnalist
clujean
Patru autobuze turistice
supraetajate vor plimba

Electoratul de extremă
dreaptă nu a fost convins de
niciunul dintre candidați

Sintaxă: Extinderea nejustificată a
prepoziției pe. Structura fixată este (a
fi) în pierdere.
Grafie: Folosirea nejustificată a
cratimei, întrucât nu avem a face cu
un substantiv compus.

Realitatea 5.V,
TV
14.06
Realitatea 5.V,
TV
14.15
Realitatea 5.V,
TV
14.17
Realitatea 5.V,
TV
14.21

Realitatea de la
14.00,
burtieră
Realitatea de la
14.00,

Filmul de scurtmetraj a fost
realizat de un jurnalist
clujean
Patru autobuze turistice
supraetajate vor plimba

Grafie: Conform DOOM2 2005,
substantivul compus scurtmetraj se
scrie sudat.
Grafie: Neglijență de tehnoredactare.
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burtieră

turiștii prin Captială

turiștii prin Capitală

„Aeroportul din ClujNapova va fi închis”

Aeroportul din Cluj-Napoca
va fi închis

Grafie: Neglijență de tehnoredactare.

Realitatea 6.V,
TV
11.22

Realitatea de la
14.00,
crawl
Fabrica,
corespondent

„Bărbatul a aruncat cu tot
ce i-a căzut la îndemână”

Realitatea 10.V,
TV
18.45

Deschide lumea,
prezentatoare

„Vom avea grijă ca să
știți”

Bărbatul a aruncat cu tot ce
i-a căzut în mână / avea la
îndemână.
Vom avea grijă să știți

Realitatea 10.V,
TV
18.48

Deschide lumea,
jurnalist de la
Realitatea TV

„Din punct de vedere al
discursului electoral”

Din punctul de vedere al
discursului electoral

Realitatea 13.V,
TV
22.01

Vocile străzii,
prezentator

Realitatea 13.V,
TV
22.02

Vocile străzii,
prezentator

Realitatea 18.V,
TV
23.18

Ultima oră,
prezentator

„Domnul în cauză a fost și
membru a altei guvernări
mondiale”
„În plină criză care lovește
Uniunea Europeană, al
cărui viitor este din ce în
ce mai incert”
„Despre asta vroiam să
vorbim în continuare”

Domnul în cauză a fost și
membru al altei guvernări
mondiale
În plină criză care lovește
Uniunea Europeană, al
cărei viitor este din ce în ce
mai incert
Despre asta voiam să
vorbim în continuare

Lexic: Contaminarea a două
construcții: a avea la îndemână și a
cădea în mână.
Sintaxă: Conjuncția ca să introduce
doar subordonate finale. Subordonata
prepozițională se introduce prin
conjuncția să.
Sintaxă: Substantivul punct ar fi
trebuit să fie articulat, deoarece
gruparea din punct de vedere este
urmată de un genitiv.
Sintaxă: Dezacord al articolului
genitival.

Realitatea 20.V,
TV
23.03

Ultima oră,
text pe ecran

„Doru Bușcu
redactor șef Cațavencii”

Doru Bușcu
redactor-șef al Cațavencilor

Realitatea 5.V,
TV
14.28

Sintaxă: Dezacord al pronumelui
relativ. Pronumele relativ substituie
nominalul uniune, prin urmare trebuie
să fie folosit cu formă de feminin.
Morfologie: Vroiam este o formă
hibridă, rezultată din suprapunerea
formei voiam (de la verbul a voi) cu
forma vream (de la verbul a vrea).
Grafie: Substantivul compus subliniat
se scrie cu cratimă.
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Realitatea 23.V,
TV
12.01
Realitatea 24.V,
TV
16.11

Realitatea de la
12.00,
corespondent
Newsroom,
voice-over

Realitatea 24.V,
TV
16.13

Newsroom,
voice-over

Realitatea
TV
Realitatea
TV

26.V,
22.47
27.V,
17.03

Investigatorii,
prezentator
Deschide lumea,
reporter

Realitatea 27.V,
TV
17.44

Deschide lumea,
reporter

Realitatea 28.V,
TV
11.22

Realitatea de la
11.00,
prezentator
Realitatea de la
09.00,
news alert

Realitatea 29.V,
TV
09.09
Realitatea 29.V,
TV
09.12

Realitatea de la
09.00, voice-over

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor
sintactice.
Sintaxă: Numeralul care desemnează
ora trebuie să aibă formă de feminin
(vezi și ora două).
Pronunțare: Substantivul subliniat se
pronunță cu s, nu cu ș.

„Până înspre ora
doisprezece”

Până înspre ora
douăsprezece

„În acel moment, liceana a
scos spray-ul [pron.
șpreiul] paralizant și l-a
pulverizat în clasă”
„Cincisprezece au depus
plângere împotriva
vatmanului”
„Tânăra era îmbrăcată de
servici”
„O cutie care se afla
într-un taxi”

În acel moment, liceana a
scos spray-ul [pron. spreiul]
paralizant și l-a pulverizat
în clasă
Cincisprezece au depus
plângere împotriva
vatmanului
Tânăra era îmbrăcată de
serviciu
O cutie care se afla într-un
taxi

„Vorbim de plasturi,
cremă, spray [pron. șprei]
sau gel”
„Care a jucat rolul maicei
starețe”

Vorbim de plasturi, cremă,
spray [pron. sprei] sau gel

„Liderul grupării este din
Piatra Neamț”

Liderul grupării este din
Piatra-Neamț

Morfologie: Forma de genitiv-dativ a
substantivului maică este maicii, cu
desinența -i.
Grafie: Toponimul compus se scrie cu
cratimă.

„Banii cu care venise în
Constanța au fost găsiți

Banii cu care venise în
Constanța au fost găsiți

Pronunțare: Substantivul seif e
monosilabic și conține un diftong cu

Care a jucat rolul maicii
starețe

Pronunțare: Accentuare greșită a
substantivului vatman (vezi DOOM2
2005).
Lexic: Forma corectă a substantivului
este cu u final.
Pronunțare: Accentuare greșită a
substantivului taxi; acesta se
accetuează pe a doua silabă.
Pronunțare: Substantivul subliniat se
pronunță cu s, nu cu ș.
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Realitatea 29.V,
TV
09.21

intacți în seif”
Realitatea de la
„Decizia trebuia dată pe
09.00, prezentator douăzeci și doi mai”

intacți în seif
Decizia trebuia dată pe
douăzeci și două mai

vocala e.
Sintaxă: Numeralul care desemnează
data trebuie să aibă forma de feminin
(vezi și două mai, douăsprezece mai).

RECOMANDĂRI:
„Politicieni corigenți la română” (Realitatea TV, 19.V, 11.15) − recomandat: Politicieni corijenți la română.
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