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Realitatea TV 

Perioada: octombrie 2011 

 

Post Data, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greșelii 

Greșeala Forma corectă Explicația greșelii 

Realitatea 

TV 

2.X, 

18.51 

Săptămâna de 

vreme,  

crawl 

„Măsurile pe care le 

luăm vor duce 

lasfârșitul PDL” 

Măsurile pe care le 

luăm vor duce la 

sfârșitul PDL 

Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare. 

Realitatea 

TV 

7.X, 

22.06 

Test de stres, 

prezentator 

„Acum, în fața 

sediului [este] un 

grup de tineri” 

Acum, în fața sediului 

[ieste] un grup de tineri 

Pronunțare: Rostire greșită, 

fără preiotare, a formei de 

indicativ prezent, persoana a 

III-a singular a verbului a fi. 

Realitatea 

TV 

9.X, 

15.01 

Fabrica, 

burtieră 

„Dimineață, mai 

multe TIR-uri au fost 

blocate” 

De dimineață / 

Dimineața, mai multe 

tiruri au fost blocate 

Morfologie: Forma adverbului 

este dimineața (formă 

articulată). Dimineață este 

substantiv. 

Realitatea 

TV 

9.X, 

15.08 

Fabrica,  

transcrierea 

unei declarații 

„O să caut un caracter 

că afară nu am găsit 

oameni cu caracter” 

O să caut un (om cu) 

caracter, că afară nu 

am găsit oameni cu 

caracter 

Punctuație: Lipsa virgulei care 

trebuie să separe propoziția 

subordonată cauzală de 

propoziția principală. 

Realitatea 

TV 

9.X, 

19.11 

Săptămâna de 

vreme,  

titlu 

„Vaccinul: periculos 

sau nu” 

Vaccinul: periculos sau 

nu? 

Punctuație: Lipsa semnului 

întrebării după enunțul 

interogativ. 

Realitatea 

TV 

9.X, 

19.14 

Săptămâna de 

vreme, 

burtieră 

„Pacienții care au 

văzut o comedie, au 

suportat durerea mai 

mult” 

Pacienții care au văzut 

o comedie au suportat 

durerea mai mult 

Punctuație: Propoziția 

subiectivă nu trebuie separată 

prin virgulă de propoziția 

principală. 

Realitatea 

TV 

14.X, 

22.08 

 

Test de stres, 

prezentator 

„În seama căruia au 

fost constatate nu mai 

puțin de treizeci și 

În cazul căruia au fost 

constatate nu mai puțin 

de treizeci și patru de 

Sintaxă, semantică: 

Construcție defectuoasă a 

frazei. Utilizarea locuțiunii în 
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patru de abateri” abateri seama nu este potrivită în acest 

context. 

Realitatea 

TV 

14.X, 

22.10 

Test de stres, 

prezentator 

„Polițiștii stau de 

pază infractorilor?” 

Polițiștii stau de pază 

la infractori? 

Sintaxă: Expresia a sta de pază 

nu se construiește cu dativul, ci 

cu o prepoziție în cazul 

acuzativ. 

Realitatea 

TV 

17.X, 

17.00 

Focus, 

reporter 

„Nu au vrut niciuna 

dintre ele să facă 

declarații” 

Nu a vrut niciuna 

dintre ele să facă 

declarații 

Sintaxă: Dezacord. Acordul 

trebuie făcut la singular, între 

pronumele negativ la numărul 

singular niciuna și verbul 

predicat. 

Realitatea 

TV 

21.X, 

16.25 

Realitatea de la 

16.00, 

burtieră 

„cauciuri de iarnă pe 

care erau lipite 

abțipilduri” 

cauciuri de iarnă pe 

care erau lipite 

abțibilduri 

Grafie: Forma corectă a 

substantivului este abțibild 

(germ. abziehbild). 

Realitatea 

TV 

21.X, 

16.31 

Realitatea de la 

16.00,  

transcrierea 

unei declarații 

„Dacă Margaret 

Thatcher și Ronald 

Reagan ar fi avut un 

copil acesta s-ar fi 

chemat…” 

Dacă Margaret 

Thatcher și Ronald 

Reagan ar fi avut un 

copil, acesta s-ar fi 

chemat… 

Punctuație: Lipsa virgulei 

dintre subordonata 

condițională și propoziția 

principală postpusă. 

 

Realitatea 

TV 

22.X, 

15.15 

Fabrica,  

corespondentă 

„ținând cont de faptul 

că probabil fiecare 

dintre șoferii care 

conduc pe DN1 sau 

pe șoselele din țară 

are pe creier o 

conștiință 

încărcată”  

- Semantică: Structură ambiguă, 

incoerentă.  

Realitatea 

TV 

27.X, 

20.07 

Realitatea de la 

20.00, 

corespondent 

„Pentru acest lucru se 

vor sfătui atât cu 

reprezentanții 

instituțiilor europene 

Pentru acest lucru se 

vor sfătui cu 

reprezentanții 

instituțiilor europene 

Sintaxă: Corelativul atât nu se 

poate folosi decât în structura 

atât…, cât și.  
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care ne finanțează, 

dar vor ține cont și de 

creșterea economică 

prognozată pentru 

2012” 

care ne finanțează, dar 

vor ține cont și de 

creșterea economică 

prognozată pentru 

2012 

Realitatea 

TV 

27.X, 

20.47 

Realitatea de la 

20.00, 

prezentatoare, 

burtieră 

„Turda ar fi dat 

informații, în 1971, 

despre o mătușă care 

vroia să fugă în 

Italia” 

Turda ar fi dat 

informații, în 1971, 

despre o mătușă care 

voia să fugă în Italia 

Morfologie: Norma literară 

actuală nu acceptă formele 

hibride de imperfect de acest 

tip (a voi + a vrea). 

Realitatea 

TV 

 

24.X, 

21.15 

Realitatea de la 

21.00,  

transcrierea 

unei declarații 

„Țigări, țigări facem 

tată!” 

Țigări, țigări facem, 

tată! 

Punctuație: Substantivul în 

cazul vocativ tată trebuie 

separat prin virgulă de restul 

enunțului.  

Realitatea 

TV 

 

25.X, 

22.08 

Ultima oră,  

reporter 

„Ei vor servi caviar 

și somon” 

Ei vor mânca somon și 

caviar 

Ei se vor servi cu 

somon și caviar 

Lexic: Verbul a servi se 

foloseşte corect numai în 

contextul a servi pe cineva cu 

ceva sau a se servi; folosirea  

tranzitivă, a servi ceva, este 

incorectă. 

Realitatea 

TV 

 

26.X, 

14.15 

Realitatea de la 

14.00, 

reporter 

„peste doisprezece 

mii” 

peste douăsprezece mii Sintaxă: Dezacord al 

numeralului. Numeralul se 

acordă cu substantivul mii, 

deci trebuie să aibă formă de 

feminin. 

Realitatea 

TV 

 

26.X, 

14.20 

Realitatea de la 

14.00, 

reporter 

„Puterea și Opoziția 

ajunsese la un 

consens” 

Puterea și Opoziția 

ajunseseră la un 

consens 

Sintaxă: Dezacord. Forma de 

persoana a III-a plural a 

verbului a ajunge este 

ajunseseră (cu secvența -ră). 

Realitatea 

TV 

26.X, 

14.22 

Realitatea de la 

14.00,  

„I-a dispărut suma de 

1700 euro” 

I-a dispărut suma de 

1700 de euro 

Sintaxă: Omisiunea în vorbire 

a prepoziției de dintre numeral 
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 voce și substantiv. 

Realitatea 

TV 

 

26.X, 

14.32 

Realitatea de la 

14.00, 

voce 

„protectorul Craiova” protectorul echipei 

Craiova 

Pronunțare: Accentuare greșită 

a substantivului. 

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor 

sintactice. 

 

Realitatea 

TV 

 

26.X, 

14.05 

Realitatea de la 

15.00, 

burtieră 

„reprezentanii INS” reprezentanții INS Grafie: Neglijență de 

tehnoredactare. 

 

Realitatea 

TV 

 

27.X, 

19.26 

Ediție specială,  

prezentatoare 

„Așa au ajuns 

oamenii, să se 

înghesuiască la 

sarmale” 

Așa au ajuns oamenii, 

să se înghesuie la 

sarmale 

Morfologie: Verbul a înghesui 

nu are la indicativ și conjunctiv 

prezent sufixul -esc. 

Realitatea 

TV 

28.X, 

22.00 

Test de stres,  

prezentator 

„De la consilierul pe 

probleme economice 

a premierului Emil 

Boc” 

De la consilierul pe 

probleme economice al 

premierului Emil Boc 

Sintaxă: Dezacord al 

posesivului. 

Realitatea 

TV 

 

30.X, 

13.02 

Realitatea de la 

13.00, 

burtieră 

„Băiatul și fratele său 

au fost dați dispăruți 

aseară, de către 

angajații centrului” 

Băiatul și fratele său 

au fost dați dispăruți 

aseară de către 

angajații centrului 

Punctuație: Folosirea 

nejustificată a virgulei înaintea 

complementului de agent. 

Realitatea 

TV 

 

30.X, 

13.08 

Realitatea de la 

13.00, 

corespondent 

„Bugetul Senatului și 

a Camerei 

Deputaților pentru 

anul următor” 

Bugetul Senatului și 

(cel) al Camerei 

Deputaților pentru anul 

următor 

Sintaxă: Dezacord. Pronumele 

semiindependent trebuie să se 

acorde în număr cu 

substantivul buget. Forma de 

masculin/neutru singular a 

pronumelui este al. 

Realitatea 

TV 

 

30.X, 

13.18 

Fabrica,  

titlu 

„RUGBYST BĂTUT 

MĂR DE 

INTERLOPI” 

Rugbist bătut măr de 

interlopi 

Grafie: Conform DOOM
2
 

2005, forma substantivului este 

rugbist. 
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Recomandări: 

 

 „mai multe TIR-uri au fost blocate” – recomandat: mai multe tiruri au fost blocate. 


