
Postul: Realitatea TV 

Perioada: mai 2011 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Realitatea 

TV 

1.V, 

0.27 

Realitatea de 

la 0.00, voce 

din off 

„o sută cincizeci şi unu de 

proprietăţi” 

o sută cincizeci şi una de 

proprietăţi 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

adjectivului numeral. 

Realitatea 

TV 

2.V, 

18.45 

Realitatea de 

la 0.00, voce 

din off 

„în urma altercaţiei [...] un 

tânăr a ajuns la spital cu mai 

multe tăieturi”  

în urma bătăii / conflictului 

[...] un tânăr a ajuns la spital 

cu mai multe tăieturi 

Lexic, semantică: Substantivul 

altercaţie are sensul „schimb 

violent de cuvinte între două 

sau mai multe persoane”. Nu 

se poate ajunge la spital cu 

tăieturi în urma unei altercaţii; 

jurnalistul avea în vedere 

sensul de „conflict fizic, 

bătaie”. 

Realitatea 

TV 

3.V, 

12.33 

Breaking 

News, 

moderatoare 

„sunt şi români care le este 

teamă când văd astfel de 

lucruri”  

sunt şi români cărora le este 

teamă când văd astfel de 

lucruri 

Sintaxă: Anacolut (greşeală de 

discontinuitate sintactică).  

Realitatea 

TV 

3.V, 

20.06 

Realitatea de 

la 20.00, 

titraj 

„...nu fac parte din cadrul 

armatei americane” 

...nu fac parte din armata 

americană 

Sintaxă: Expresia este a face 

parte din şi elementele 

acesteia nu pot fi substituite 

prin altele. În plus, nu se 

foloseşte gruparea 

prepoziţională din cadrul, ci 

doar în cadrul. Jurnalistul a 

făcut o suprapunere între din şi 

în cadrul. 



Realitatea 

TV 

4.V, 

15.58 

Realitatea de 

la 15.00, 

Meteo, 

prezentator 

„Dobrogea” Dobrogea  Pronunţare: Conform DOOM 

(2005), accentul se pune pe 

prima silabă. 

Realitatea 

TV 

6.V, 

23.13 

Realitatea de 

la 23.00, 

titraj  

„cîte ceva”  câte ceva Grafie: Conform regulilor de 

scriere formulate de Academia 

Română, in interiorul 

cuvintelor se foloseşte litera â, 

cu câteva excepţii formulate în 

dicţionarele şi lucrările 

normative elaborate sub egida 

Academiei Române.  

Realitatea 

TV 

8.V, 

10.05 

Realitatea de 

la 10.00, 

titraj 

„nu au nici o apăsare legată de 

pierderi” 

nu au nicio apăsare legată de 

pierderi 

Grafie: Conform regulilor de 

scriere în vigoare, pronumele 

şi adjectivul negativ niciun şi 

formele sale flexionare se 

scriu într-un cuvânt (v. 

DOOM, 2005).  

Realitatea 

TV 

8.V, 

11.17 

Realitatea de 

la 11.00, 

reporter 

„în cursă s-au înscris 105 de 

persoane” 

în cursă s-au înscris 105 

persoane 

Sintaxă: După numeralele de 

la 1 la 19 şi numeralele 

compuse cu acestea (de tip 

101–119, 1001–1019 etc.) nu 

se foloseşte prepoziţia de.  

Realitatea 

TV 

8.V, 

14.02 

Realitatea de 

la 14.00,  

text scris pe 

ecran 

candidat preşedinţia PD-L candidat la preşedinţia PD-L Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte.  

Realitatea 

TV 

8.V, 

14.07 

Realitatea de 

la 14.00,  

prezentator 

„a fost surprins cu unul dintre 

pantofi găuriţi în talpă” 

a fost surprins cu unul dintre 

pantofi găurit în talpă 

Sintaxă: Dezacord, din cauza 

atracţiei unui termen mai 

apropiat.  

Realitatea 8.V, Stradă, „exemplul care l-a dat domnul exemplul pe care l-a dat Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 



TV 17.02 şcoală şi 

spital, 

moderator 

primar”  domnul primar gramaticalizate pe, cu rol de 

marcare a complementului 

direct.  

Realitatea 

TV 

8.V, 

23.13 

Spa-ul de 

duminică 

seară, titraj 

„se încăpăţinează” se încăpăţânează Grafia: Neglijenţă de 

redactare.  

Realitatea 

TV 

14.V, 

9.53 

Realitatea e 

la 9.00, 

prezentatoare 

„preşedenţia partidului” preşedinţia partidului Lexic: Substantivul subliniat 

este derivat de la substantivul 

preşedinte şi păstrează tema 

cu -din-. 

Realitatea 

TV 

14.V, 

16.30 

Breaking 

News, 

moderatoare 

„alegeţi-mă pe mine” alegeţi-mă pe mine Morfologie:Accentuare 

greşită. Verbele de conjugarea 

a III-a se accentuează pe sufix, 

nu pe radical, la imperativ, 

persoana a II-a plural.  

Realitatea 

TV 

15.V, 

10.25 

Realitatea de 

la 10.00, 

reporter 

„marele perdant este 

înconjurat de... o grămadă de 

presiuni, am putea spune” 

în jurul marelui perdant se 

fac o grămadă de presiuni 

Semantică: Verbul a înconjura 

presupune un subiect +animat, 

atunci când are sensul „a 

încercui, a împresura, a 

asedia”.  

Realitatea 

TV 

15.V, 

11.09 

Realitatea de 

la 11.00, 

crawl 

„concursuluii” concursului Grafie: Neglijenţă de 

redactare.  

Realitatea 

TV 

16.V, 

15.31 

Realitatea de 

la 15.00, 

prezentatoare 

Adrian Olariu Adrian Olariu Pronunţare: Acentuare greşită 

a antroponimului, care este 

derivat de la un substantiv 

comun, nume de meserie 

(olar). În astfel de cazuri, 

accentul nu este pe sufix, ci pe 

bază.  

Realitatea 16.V, Breaking „nu vroia să fugă” nu voia să fugă Morfologie: Formă hibridă de 



TV 19.50 News, 

traducătoare 

imperfect, rezultată prin 

suprapunerea paradigmei 

verbului a voi cu cea a 

verbului a vrea.  

Realitatea 

TV 

19.V, 

10.26 

Realitatea de 

la 10.00,  

reporter 

„ordonanţă preşidenţială” ordonanţă preşedinţială Lexic: Fiind un derivat de la 

substantivul preşedinte, forma 

corectă a adjectivului este 

preşedinţial. 

Realitatea 

TV 

21.V, 

10.11 

Realitatea de 

la 10.00,  

prezentatoare 

„scandalul sexual îl va costa 

scump pe...” 

scandalul sexual îl va costa 

mult pe... 

Semantică: Pleonasm. 

Realitatea 

TV 

22.V, 

9.53 

Realitatea de 

la 9.00, 

prezentatoare 

„au arătat [...] aceeaşi 

determinare care i-a făcut 

campioni” 

au arătat [...] aceeaşi 

hotărâre care i-a făcut 

campioni 

Lexic: Extindere semantică, 

prin influenţa limbii engleze. 

Realitatea 

TV 

22.V, 

10.05 

Realitatea de 

la 10.00, pe 

ecran 

„purtător cuvânt Poliţia 

Capitalei” 

purtător de cuvânt, Poliţia 

Capitalei 

Sintaxă: Nemarcarea relaţiilor 

sintactice dintre cuvinte.  

Realitatea 

TV 

22.V, 

12.02 

Realitatea de 

la 12.00, 

prezentatoare 

„i-a atacat cu o halteră” i-a atacat cu o halteră Pronunţare: Accentuare 

greşită. 

Realitatea 

TV 

22.V, 

14.30 

 

Realitatea de 

la 14.00, 

realizator 

„într-o mizerie profesională şi 

umană criminale” 

într-o mizerie profesională şi 

umană criminală 

Sintaxă: Dezacord în număr, 

prin atracţia exercitată de 

sintagma coordonată 

adjectivală. 

Realitatea 

TV 

22.V, 

16.51 

Stradă, 

şcoală şi 

spital, 

moderatoare 

„îl faceţi să aştepte pe telefon 

pe domnul Astărăstoaie”  

îl faceţi să aştepte la telefon 

pe domnul Astărăstoaie 

Sintaxă: Utilizarea neadecvată 

a prepoziţiei pe. 

Realitatea 

TV 

22.V, 

17.27 

Stradă, 

şcoală şi 

„singurul lucru care pot să-l 

fac este...” 

singurul lucru pe care pot să-l 

fac este... 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 

gramaticalizate pe, cu rol de 



spital, 

moderator 

marcare a complementului 

direct. 

Realitatea 

TV 

23.V, 

8.12 

Realitatea de 

la 8.00, 

prezentatoare 

„ca şi prejudicii aduse statului” ca prejudicii aduse statului Sintaxă: Şi parazitar. 

Realitatea 

TV 

25.V, 

22.05 

Realitatea de 

la 22.05, 

moderatoare 

„credeţi-mă” credeţi-mă Morfologie: Accentuare 

greşită a verbului de 

conjugarea a III-a, la fel ca 

mai sus.  

Realitatea 

TV 

26.V, 

0.32 

Realitatea de 

la 0.00, 

titraj 

„Ştefan cel mare şi Sfânt” Ştefan cel Mare şi Sfânt Grafie: Numele personajului 

istoric se scrie cu majusculă, 

această regulă referindu-se şi 

la adjectivele din componenţa 

sintagmei (dar nu şi la 

articolul cel).  

Realitatea 

TV 

26.V, 

10.05 

Realitatea de 

la 10.00, 

senior editor 

„practic, aceste verificări mi se 

pare că este munca lor” 

„practic, aceste verificări mi 

se pare că sunt munca lor” 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat.  

Realitatea 

TV 

26.V, 

22.21 

Breaking 

News, 

moderator 

„Să desţelenim logica 

domnului prim-ministru” 

Să desluşim logica domnului 

prim-ministru 

Semantică: Nu se poate spune 

a desţeleni logica cuiva. 

Probabil că jurnalistul a dorit 

să facă o figură de stil, dar 

formularea a fost greoaie, 

nepotrivită. În plus, chiar şi 

eventualele extinderi 

metaforice ale verbului a 

desţeleni nu se potriveau în 

context complementului direct 

logica.  

Realitatea 

TV 

28.V, 

21.16 

Realitatea de 

la 21.00, 

„Cluj-Napoca” (pe ecran, sus) 

„Cluj Napoca” (titraj) 

Cluj-Napoca Grafie: Forma corectă este cu 

cratimă. Numele a fost scris în 



texte scrise 

pe ecran 

două feluri diferite în acelaşi 

timp.  

Realitatea 

TV 

29.V, 

12.34, 

12.35, 

12.37 

EU, 

România, 

titraj 

„Banii UE le-a schimbat 

viaţa” 

Banii UE le-au schimbat viaţa Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat.  

Realitatea 

TV 

29.V, 

14.16 

Realitatea de 

la 14.00, 

titraj 

„Cei mai mulţi dinte pasageri” Cei mai mulţi dintre pasageri Grafie: Neglijenţă de 

redactare.  

Realitatea 

TV 

31.V, 

7.55 

Realitatea de 

la 7.00,  

text scris sus, 

pe ecran 

„Percheziţii în patru judeţe. La 

acţiune participă şi un 

elicopter” 

Percheziţii în patru judeţe. La 

acţiune a fost folosit şi un 

elicopter 

Semantică: Verbul a participa 

presupune un subiect înzestrat 

cu voinţă.  

 

Recomandări: 

 

● „în luna lui mai” (Realitatea TV, 7.V, 13.01, Realitatea de la 13.00, reporter) – recomandat: în luna mai  

● „Toader Paleologu” (Realitatea TV, 14.V, 20.37, moderatoare) – corect: Theodor Paleologu 

● „probabil vom afla cu siguranţă ori în seara asta, ori mâine” (Realitatea TV, 25.V, 23.29, Realitatea de la 23.00, prezentatoare) – 

recomandat: probabil vom afla ori în seara asta, ori mâine 

 

 


