
Realitatea TV 

(1-31 martie 2016) 

 

 
Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, autorul 

greşelii 

* Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.08 

Oameni și fapte,  

banda de jos 

 vor avea loc în 1 și 15 martie, 

la Teatrul [...]  

 

va avea loc în 5 martie la 

Opera Națională 

vor avea loc pe 1 și 15 martie, 

la Teatrul [...] 

 

va avea loc pe 5 martie la 

Opera Națională 

Sintaxă: utilizarea incorectă a prepoziției.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.10 

Oameni și fapte,  

banda de jos 

 a fost câștigat de Brie Larson 

("Room" ) 

 

a fost câștigat de "Son of 

Saul" 
 

"Deadpool" s-a menținut pe 

primul loc 

a fost câștigat de Brie Larson 

(„Room”) 

 

a fost câștigat de „Son of Saul” 

 

„Deadpool” s-a menținut pe 

primul loc 

Punctuație: se recomandă utilizarea ghilimelelor 

jos și sus (de tip românesc). 

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.16 

Oameni și fapte,  

prezentatoare 

* Doamnelor, savurați-i, sunt 

reprezentanții Jandarmeriei 

Doamnelor, bucurați-vă / 

admirați-i, sunt reprezentanții 

Jandarmeriei 

Semantică: verbul a savura nu se poate folosi în 

legătură cu persoane.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.17 

Oameni și fapte,  

prezentator 

 virtual, televizionistic virtual, la televizor Lexic: Adverbul / adjectivul televizionistic nu 

este înregistrat în dicționarele consultate (DEX 

și alte dicționare explicative). 

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.30 

Oameni și fapte,  

banda de jos 

 va concerta la Sala Palatului, 

în 3 aprilie 

[...] în 18 martie  

va concerta la Sala Palatului, 

pe 3 aprilie 

[...] pe 18 martie 

Sintaxă: utilizarea incorectă a prepoziției. 

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.34 

Oameni și fapte,  

banda de jos 

* Miercuri, Trupa Compact, va 

susține un concert la [...]  

Miercuri, Trupa Compact va 

susține un concert la [...]  

Punctuație: virgulă între subiect și predicat. 

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.43 

Oameni și fapte,  

prezentatoare 

 am înțeles, cu romanța te 

descurci  

am înțeles, cu romantismul te 

descurci 

Semantică: în context era vorba de romantism, 

faptul de a fi romantic (interlocutoarea tocmai 

primise flori de 1 Martie). Substantivul romanță 

(„compoziție muzicală având un conținut liric, 

sentimental; specie a poeziei lirice 

sentimentale”) nu este potrivit semantic în 

context, probabil a fost folosit din cauza 



asemănării fonetice cu romantism, romantic. 

Realitatea 

TV 

1.III, 

12.01 

Oameni și fapte, 

reporteră 

 li se vor pune sub sechestru o 

parte din avere  

li se va pune sub sechestru o 

parte din avere 

Sintaxă: dezacord în număr între subiect și 

predicat.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

12.01 

Oameni și fapte, 

reporteră 

 măsură asigurătorie  măsură asiguratorie Lexic: forma corectă este cu -a-. 

Realitatea 

TV 

2.III, 

18.42 

 

Deschide lumea, 

moderatoare 

 Dar nu v-a căzut fața când ați 

auzit ce-a zis? 

Dar nu ați fost foarte surprins 

când ați auzit ce-a zis? 

Stilistică: a fost folosită o expresie nepotrivită, 

foarte familiară.  

Realitatea 

TV 

2.III, 

18.51 

Deschide lumea, 

banda de jos 

 îți face "cel mai frumos 

cadou" 

îți face „cel mai frumos cadou” Punctuație: se recomandă utilizarea ghilimelelor 

jos și sus (de tip românesc). 

Realitatea 

TV 

2.III,  

19.31 

Deschide lumea, 

moderatoare 

* vă promit că rămânem pe 

subiect 

vă promit că păstrăm subiectul 

/ 

vă promit că rămânem la 

subiect 

Semantică: extinderea prepoziției pe în contexte 

în care nu este adecvată semantic.  

Realitatea 

TV 

2.III,  

19.40 

Deschide lumea,  

titlu  

 80 de milioane euro 80 de milioane de euro Sintaxă: absența prepoziției de între numeral și 

substantivul cuantificat.  

Realitatea 

TV 

2.III,  

19.43 

Deschide lumea, 

moderatoare 

 sunt drepturile  a unor astfel de 

oameni 

sunt drepturile unor astfel de 

oameni 

Sintaxă: moderatoarea a făcut o mică pauză după 

substantivul regent drepturile, însă substantivul 

în genitiv unor oameni nu ar fi trebuit să fie 

precedat de marca de genitiv a.  

Realitatea 

TV 

2.III,  

19.56 

Deschide lumea, 

moderatoare 

 cu ocazia tradiționalelor 

mesaje urbi și orbi  

cu ocazia tradiționalelor 

mesaje urbi et orbi 

Frazeologie: expresia corectă este integral în 

latină. 

Realitatea 

TV 

2.III,  

20.00 

Deschide lumea, 

moderatoare  

* retragerea din viața publică al 

regelui Mihai I 

retragerea din viața publică a 

regelui Mihai I 

Sintaxă: dezacordul mărcii de genitiv.  

Realitatea 

TV 

3.III, 

12.06 

Oameni și fapte,  

prezentatoare 

 Claudiu Popa vine în legătură 

telefonică directă cu noi  

Claudiu Popa intră în legătură 

telefonică directă cu noi 

Semantică: verbul a veni se poate folosi când e 

vorba e o schimbare de loc, de o deplasare.  



Realitatea 

TV 

3.III, 

12.09 

Oameni și fapte, 

reporteră 

 mesaje de susținere din partea 

președintelui României, Klaus 

Iohannis, dar și din partea 

premierului Dacian Cioloș 

mesaje de susținere din partea 

președintelui României, Klaus 

Iohannis, precum și din partea 

premierului Dacian Cioloș 

Sintaxă: nu se justifică semantic utilizarea 

conjuncției adversative între termenii coordonați, 

nefiind vorba de o opoziție între termeni.  

Realitatea 

TV 

3.III, 

12.28 

Oameni și fapte, 

prezentatoare 

 îl mai ții minte personajul de 

desene animate 

îl mai ții minte pe personajul 

de desene animate 

Sintaxă: absența prepoziției gramaticalizate pe 

care marchează obiectul direct (cazul acuzativ). 

Realitatea 

TV 

3.III, 

12.47 

Oameni și fapte,  

prezentatoare Meteo 

* dar apoi iarăși suntem pe 

încălzire 

dar apoi iarăși avem parte de 

încălzire 

Semantică: nu este adecvată semantic prepoziția 

pe.  

Realitatea 

TV 

5.III,  

14.00 

Casa Poporului, pe 

ecran 

 a vâdut  a vândut Redactare: absența unei litere 

Realitatea 

TV 

7.III, 

18.05 

Realitatea de la fix, pe 

ecran 

* Un raport al BNR, arată că 

băncile de la noi sunt...  

Un raport al BNR arată că 

băncile de la noi sunt... 

Sintaxă: virgulă între subiect și predicat.  

Realitatea 

TV 

8.III, 

12.28 

Oameni și fapte, 

reporter 

 un punct de vedere negativ al 

guvernului pe inițiativa 

legislativă  

un punct de vedere negativ al 

guvernului cu privire la 

inițiativa legislativă / [...] 

asupra inițiativei legislative 

Sintaxă: nu este adecvată semantic prepoziția pe. 

Realitatea 

TV 

8.III, 

12.34 

Oameni și fapte, 

moderatoare 

* din punct de vedere al 

interesului politic 

din punctul de vedere al 

interesului politic 

Sintaxă: substantivul punct trebuie folosit cu 

articol hotărât când are determinări 

(subordonați).  

Realitatea 

TV 

8.III, 

21.30 

Jocuri de putere,  

banda de jos 

 10-20 mil cifră de afaceri 10–20 mil. cifră de afaceri  Punctuație: absența punctului după abreviere. 

Realitatea 

TV 

10.III, 

12.42 

 

Oameni și fapte, 

reporter 

 și să luăm un exemplu concret: 

cine are de exemplu [...] 

și să luăm un exemplu concret: 

cine are [...] 

Stilistică: repetiție. 

Realitatea 

TV 

10.III, 

12.46 

 

Oameni și fapte,  

prezentatoare Meteo 

* pentru că a fost un input 

important de ploi  

pentru că a fost o cantitate 

importantă de ploi 

Lexic: substantivul input („intrare, introducere”) 

se folosește în limbajul tehnic (informatică, 

electronică), nu este potrivit semantic în context. 



Realitatea 

TV 

10.III, 

12.46 

 

Oameni și fapte,  

prezentatoare Meteo 

 în gospodării, pă terenuri 

agricole 

în gospodării, pe terenuri 

agricole 

Pronunție: prepoziția a fost pronunțată ca în 

limba populară, nu ca în registrul standard sau 

literar. 

Realitatea 

TV 

10.III, 

13.07 

Oameni și fapte,  

prezentatoare 

 o echipă de la Direcție de 

Sănătate Publică Argeș 

o echipă de la Direcția de 

Sănătate Publică Argeș 

Sintaxă: substantivul direcție are determinări și 

trebuie folosit articulat.  

Realitatea 

TV 

10.III, 

13.09 

Oameni și fapte,  

prezentatoare 

* haideți să mergem pe 

subiectul legat de interceptările 

[...] 

haideți să trecem la subiectul 

legat de interceptările [...] 

Semantică: verbul a merge implică o schimbare 

de loc, nu este potrivit semantic în context. 

Realitatea 

TV 

12.III, 

16.21 

Newsroom,  

banda de jos 

 "producător român" „producător român” Punctuație: se recomandă utilizarea ghilimelelor 

jos și sus (de tip românesc). 

Realitatea 

TV 

14.III,  

18.30 

Deschide lumea, 

moderatoare 

 deschidem săptămâna cu 

discuții care merg și în 

Parlamentul României, merg și 

pe stradă  

deschidem săptămâna cu 

discuții care se poartă și în 

Parlamentul României, se 

poartă și pe stradă 

Semantică: inadecvare semantică; nu se poate 

spune despre discuții că merg pe stradă.  

Realitatea 

TV 

14.III,  

18.31 

Deschide lumea, 

moderatoare 

* la schimbările nu în 24 de ore, 

peste noapte, a prefecților 

la schimbările nu în 24 de ore, 

peste noapte, ale prefecților 

Sintaxă: dezacordul mărcii genitivale (aceasta 

trebuie acordată cu antecedentul schimbările).  

Realitatea 

TV 

14.III, 

20.20 

Prime Time News, 

prezentatoare 

 De ce a fost chemat Cioloș în 

Parlament? Nu de taxe, nu de 

salarizare, nu de [...] 

[...] Nu pentru taxe, nu pentru 

salarizare, nu pentru [...]  

/ 

în legătură cu taxele [...] 

 

Sintaxă: utilizarea incorectă a prepoziției.  

Realitatea 

TV 

15.III, 

23.10 

Jocuri de putere, 

banda de jos 

* 7 negrii mititei au aruncat 

justiția în aer 

7 negri mititei au aruncat 

justiția în aer 

Ortografie: substantivul (provenit din adjectiv) 

negri nu este articulat în context, deci nu trebuie 

să aibă doi i. Greșeala a fost corectată peste 

câteva minute. 

Realitatea 

TV 

15.III, 

23.11 

Jocuri de putere, 

banda de jos 

 intercepările interceptările Redactare: absența unei litere. 

Realitatea 

TV 

15.III, 

18.45 

Deschide lumea, 

moderatoare  

 cei mai afectați [...] sunt 

personalul navigant, care-și 

fac datoria  

cel mai afectat [...] este 

personalul navigant, care-și 

face datoria 

Sintaxă: dezacord în număr cu substantivul 

colectiv personal.  



Realitatea 

TV 

15.III, 

18.47 

Deschide lumea, 

jurnalist 

* acest raport are rolul ca să 

existe o justificare 

acest raport are rolul de a face 

să existe o justificare 

Sintaxă: conectorul ca să introduce propoziții 

circumstanțiale de scop. 

 

Realitatea 

TV 

19.III, 

11.01 

Fresh Refresh, 

moderatoare 

 am alături de mine două 

prezențe încântătoare, o tânără 

arhitect de interior [...] 

am alături de mine două 

persoane încântătoare, o tânără 

arhitectă de interior [...] 

Semantică: substantivul prezență are un sens 

abstract, nu este sinonim cu persoană.  

Lexic: fiind vorba despre o femeie, trebuia 

folosit substantivul de genul feminin arhitectă.  

Realitatea 

TV 

19.III, 

11.01 

Fresh Refresh, 

moderatoare 

* una dintre puținele 

ambasadoare a cântecului 

aromân  

una dintre puținele 

ambasadoare ale cântecului 

aromân 

Sintaxă: dezacord al mărcii genitivale, prin 

interpretarea greșită a regentului. Acordul se 

face cu substantivul la plural ambasadoare. 

Realitatea 

TV 

19.III, 

11.27 

Fresh Refresh, 

moderatoare 

* Ce efect au aceste personaje 

asupra lor? Îi face să se simtă 

[...]  

Ce efect au aceste personaje 

asupra lor? Îi fac să se simtă 

[...] 

Sintaxă: dezacordul în număr al verbului-

predicat. 

Realitatea 

TV 

22.III, 

15.28 

Newsroom,  

prezentatoare 

* mergem într-o scurtă pauză de 

publicitate, revenim [...]  

luăm o scurtă pauză de 

publicitate, revenim [...] 

Semantică: verbul a merge implică o schimbare 

de loc, nu este potrivit semantic în context. 

Realitatea 

TV 

25.III, 

11.13 

Oameni și fapte, 

reporter 

 care de-a lungul timpului s-au 

interesat mai degrabă de 

interesul personal  

care de-a lungul timpului și-au 

văzut mai degrabă de interesul 

personal  

Stilistică: repetiție.  

Realitatea 

TV 

25.III, 

11.15 

Oameni și fapte, 

banda de jos 

 suspecțillor suspecților Redactare: greșeală de scriere, o literă în plus.  

Realitatea 

TV 

25.III, 

20.00 

Prime Time News, 

prezentator 

 Europa s-a schimbat, fie că ne 

place sau nu  

Europa s-a schimbat, fie că ne 

place, fie că nu 

Sintaxă: conectorul fie se folosește în structuri 

corelative simetrice, de tipul fie... fie...  

Realitatea 

TV 

25.III, 

20.11 

Prime Time News, 

reporter 

* din punct de vedere al vremii din punctul de vedere al vremii  

/ 

în ce privește vremea 

Sintaxă: substantivul punct trebuie folosit cu 

articol hotărât când are determinări 

(subordonați). 

Realitatea 

TV 

25.III, 

20.21 

Prime Time News, 

reporter 

 este doar una dintre legile care 

trebuie modificată  

este doar una dintre legile care 

trebuie modificate  

Sintaxă: dezacord al participiului (pronumele 

relativ care reia un  substantiv la plural, legile, 

deci impune acord la plural verbului și 

participiului).  



Realitatea 

TV 

25.III, 

20.49 

Prime Time News, 

voce din off 

 datorită virajelor spectaculoase 

și a vremii capricioase  

datorită virajelor spectaculoase 

și vremii capricioase 

Sintaxă: prepoziția datorită impune 

substantivului cazul dativ (a vremii este o formă 

de genitiv).  

Realitatea 

TV 

26.III, 

18.30 

Ambasador România, 

moderator 

 domnul Costin Georgescu pe 

care, țin să-i spun, de față fiind, 

intro-ul meu nu poate să-l 

întrerupă, că îl respect foarte 

mult 

domnul Costin Georgescu pe 

care, țin să-i spun, de față fiind, 

intro-ul meu nu poate să-l 

întrerupă, îl respect foarte mult  

/ 

domnul Costin Georgescu 

căruia țin să-i spun, de față 

fiind, introducerea meu nu 

poate să o întrerupă, că îl 

respect foarte mult  

Sintaxă: anacolut (discontinuitate sintactică), din 

cauza amalgamării unor structuri sintactice.  

 

Lexic: termenul intro- se folosește ca element de 

compunere (cu sensul „înăuntru, spre interior”), 

nu are valoare de substantiv și sensul 

„introducere” cu care a fost folosit în context.  

Realitatea 

TV 

26.III, 

18.47 

Ambasador România, 

moderator 

 politicul, în nebunia lor de a 

controla serviciile, au omorât 

pur și simplu aceste legi  

oamenii politici, în nebunia lor 

de a controla serviciile, au 

omorât pur și simplu aceste 

legi 

Sintaxă: dezacord în număr între subiect și 

predicat și între pronumele în genitiv (lor) și 

antecedent (politicul). 

Realitatea 

TV 

26.III, 

18.48 

Ambasador România, 

moderator 

 [înainte de pauză,] colega 

noastră va realiza și un 

material despre [...]  

[înainte de pauză,] colega 

noastră va prezenta și un 

material despre [...] 

Semantică: în context era vorba despre 

prezentarea unui material deja realizat (nu urma 

să fie realizat în direct, ci prezentat).  

Realitatea 

TV 

26.III, 

18.48 

Ambasador România, 

moderator 

* mineriada pe care ați prins-o 

dumneavoastră ca și director 

SRI 

mineriada pe care ați prins-o 

dumneavoastră ca director SRI 

Sintaxă: și parazitar, fără justificare sintactică 

sau semantică. 

Realitatea 

TV 

26.III, 

19.01 

Ambasador România,  

moderator 

 principalul mijloc de informare principalul mijloc de informare Ortoepie: accentuare greșită a cuvântului. 

Realitatea 

TV 

26.III, 

19.38 

Ambasador România,  

moderator 

 inclusiv pentru mine, ca om 

foarte tânăr la acea perioadă, 

care aveam de-a face cu zona 

aceasta 

inclusiv pentru mine, ca om 

foarte tânăr la acea perioadă, 

care avea de-a face cu zona 

aceasta 

Sintaxă: dezacordul în persoană al verbului, prin 

interpretarea greșită a antecedentului pronumelui 

relativ. Pronumele care are drept antecedent 

substantivul om.  

Realitatea 

TV 

26.III, 

19.51 

Ambasador România,  

moderator 

 oameni politici, oameni din 

structuri, oameni din zone 

diverse încearcă să captureze 

statul român 

oameni politici, oameni din 

structuri, oameni din zone 

diverse încearcă să țină captiv 

statul român 

Semantică: verbul a captura are sensul „a prinde 

militari inamici și a-i lua prizonieri; a pune mâna 

pe bunuri materiale sau arme aparținând 

inamicului; a prinde un răufăcător; a prinde (cu 

ajutorul capcanelor) un animal sălbatic”. Nu se 

poate folosi în legătură cu state.  



Realitatea 

TV 

28.III, 

13.24 

Oameni și fapte, 

prezentator 

* nu multe, maxim 10 nu multe, maximum 10 Morfologie: forma corectă a adverbului este 

minimum. Minim este adjectiv (de ex. venit 

minim). 

Realitatea 

TV 

29.III, 

14.04 

Casa Poporului,  

banda de jos 

 Ghiță a venit cu "probe" la 

Parlament 

Ghiță a venit cu „probe” la 

Parlament 

Punctuație: se recomandă utilizarea ghilimelelor 

jos și sus (de tip românesc). 

Realitatea 

TV 

29.III, 

14.07 

Casa Poporului, 

moderatoare 

 recunosc că domnul Sebi Ghiță recunosc că domnul Sebastian 

Ghiță 

Stilistică: a fost folosită o formă foarte familiară.   

Realitatea 

TV 

29.III, 

14.08 

Casa Poporului, 

moderatoare 

 la un moment dat făcuse un 

deal cu Liviu Dragnea  – 

pronunțat [dil] 

la un moment dat făcuse o 

înțelegere cu Liviu Dragnea   

Lexic: se recomandă evitarea cuvintelor străine 

când există echivalente românești, mai ales că nu 

e vorba e un limbaj de specialitate.  

Realitatea 

TV 

30.III, 

16.01 

Newsroom, reporter  i-a nominalizat atât pe 

președintele Klaus Iohannis și 

soția sa, pe președinții celor 

două camere ale Parlamentului, 

pe fostul președinte Traian 

Băsescu, dar și șefii serviciilor 

secrete  

i-a nominalizat atât pe 

președintele Klaus Iohannis și 

pe soția sa, pe președinții celor 

două camere ale Parlamentului, 

pe fostul președinte Traian 

Băsescu, dar și pe șefii 

serviciilor secrete 

Sintaxă: absența prepoziției gramaticalizate pe 

care marchează obiectul direct cu trăsătura 

semantică uman.  Structura corelativă este 

hibridă: atât... se foloseşte în corelaţie cu cât şi. 

Realitatea 

TV 

30.III, 

16.11 

Newsroom, moderator * [prejudicilor] [prejudiciilor] Ortoepie: substantivul în cazul genitiv 

prejudiciilor se pronunță pre-ju-di-ci-i-lor, nu 

pre-ju-di-ci-lor. 

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.03 

Prime Time News, 

reporter 

* în maxim șapte zile în maximum șapte zile Morfologie: forma corectă a adverbului este 

minimum. Minim este adjectiv (de ex. venit 

minim). 

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.09 

 

Prime Time News, 

text afișat pe ecran 

 Sursa: motivare arestare 

Neculai Onțanu 

Sursa: motivarea arestării lui 

Neculai Onțanu 

Sintaxă: nemarcarea relațiilor sintactice dintre 

cuvinte.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.12 

Prime Time News, 

reporter 

* Din punct de vedere al 

ANPC-ului, directorul acestei 

autorități a spus că [...] 

Din punctul de vedere al 

ANPC-ului, directorul acestei 

autorități a spus că [...] 

Sintaxă: substantivul punct trebuie folosit cu 

articol hotărât când are determinări 

(subordonați). 



Realitatea 

TV 

31.III, 

20.17 

Prime Time News, 

banda de jos 

 Pandurii Târgu Jiu Pandurii Târgu-Jiu Ortografie: substantivul compus Târgu-Jiu se 

scrie cu cratimă.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.26 

Prime Time News, 

prezentatoare 

* Da, nu știu ce emulații s-ar 

mai putea întâmpla, decât, 

Doamne ferește, o tragedie ca 

să scoată din nou lumea în 

stradă, să ajungă la un astfel de 

eveniment 

Da, nu știu ce evenimente s-ar 

mai putea întâmpla, decât, 

Doamne ferește, o tragedie ca 

să scoată din nou lumea în 

stradă, să ajungă la un astfel de 

eveniment 

Semantică: substantivul emulație are sensul 

„sentiment, dorință, strădanie de a egala sau de a 

întrece pe cineva într-un domeniu de activitate; 

întrecere”. În context era vorba despre emoția 

colectivă care a dus la schimbarea guvernului 

după tragedia din clubul Colectiv.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.27 

Prime Time News, 

jurnalist 

 vedeți pe mediile sociale cât de 

mult prinde o asemenea teorie 

vedeți în mediile sociale cât de 

mult prinde o asemenea teorie 

Sintaxă: inadecvare semantică a prepoziției.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.36 

Prime Time News, 

prezentatoare 

 SRI-ul, comisia de control a 

SRI-ului, vor să le pună pe 

piață doar cu buletinul 

SRI-ul, comisia de control a 

SRI-ului, vrea să le pună pe 

piață doar cu buletinul 

Sintaxă: dezacord în număr între subiect și 

predicat.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.50 

 

Prime Time News, 

prezentatoare  

 de la Zavantem de la Zaventem Ortoepie: pronunțare greșită a numelui 

aeroportului belgian. 

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.51 

 

Prime Time News, 

prezentatoare 

 [Mordoc]  [mărdoc] Ortoepie: pronunțare greșită a numelui 

miliardarului Rupert Murdoch.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.03 

Oameni și fapte, 

prezentatoare 

 o activitate din ce în ce mai 

intensă pe rețelele de 

socializare 

o activitate din ce în ce mai 

intensă în rețelele de socializare 

Sintaxă: utilizare nepotrivită semantic în context. 

Se spune sunt în rețea, nu sunt pe rețea.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.13 

Oameni și fapte, banda 

de jos 

 de la Sao Paulo de la São Paulo Grafie: se recomandă respectarea grafiei 

originale.  

Realitatea 

TV 

10.III, 

13.05 

Oameni și fapte, banda 

de jos 

 În Galați, laptele și cornul 

bagă 40 de copii în spital 

La Galați, laptele și cornul bagă 

40 de copii în spital 

Sintaxă: utilizarea inadecvată a prepoziției 

locative.  

Realitatea 

TV 

31.III, 

20.08 

Prime Time News, 

reporter 

 [shekspir] [shekspir] Ortoepie: substantivul propriu Shakespeare a fost 

pronunțat cu accent pe ultima silabă (pe i); 

corectă este pronunțarea pe prima silabă. 



Realitatea 

TV 

31.III, 

20.09 

 

Prime Time News, 

prezentatoare 

 este acuzat că a pus bețe în 

roatele anchetei DNA 

este acuzat că a pus bețe în roate 

anchetei DNA 

Frazeologie: expresia a pune bețe în roate are o 

structură fixă, nu se poate modifica structura 

substantivului din componența sa.  

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 


