Postul: Realitatea TV (RTV)
Monitorizare: Blanca Croitor
Perioada: 1–21 martie 2008

Postul Ziua,
ora

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

în maxim o oră

în maximum o oră

lexic, morfologie: maxim este
adjectiv; adverbul are o formă
diferită, maximum;
morfologie, ortoepie: accentuare
greşită;
sintaxă: substantivul punct trebuia
folosit articulat, deoarece este urmat
de un substantiv în genitiv;
sintaxă: este greşită utilizarea
conectorului ca să fără disocierea
celor două elemente (este corectă
doar când introduce o circumstanŃială
de scop);
sintaxă: articolul genitival este
acordat greşit (antecedentul său este
substantivul Consiliului);
sintaxă: utilizarea prepoziŃiei este
nepotrivită în context;

RTV

1.III;
15.06

Emisiunea,
autorul
greşelii
Fabrica,
C. Şincai

RTV

1.III;
15.12
1.III;
15.20

Fabrica,
Saviana Russu
Fabrica,
C. Şincai

spuneŃi-ne

spuneŃi-ne

din punct de vedere al
Inspectoratului...

din punctul de vedere al
Inspectoratului...

RTV

1.III;
15.37

Fabrica,
M. Pieleanu

au convenit ca să dea
drumul la blocajul ăsta

au convenit să dea drumul la
blocajul ăsta

RTV

3.III;
16.46

RTV

3.III;
17.04

RTV

6.III;
15.45

Realitatea de
la 16.00,
reporter
Realitatea de
la 17.00,
reporter
Fabrica,
Radu Soviani

într-o şedinŃă a Consiliului
de AdministraŃie a societăŃii
Griro
nu ştia nimic despre acest
subiect, a aflat despre el de
la ziare
preŃurile care le puneau ei în
plus

într-o şedinŃă a Consiliului de
AdministraŃie al societăŃii
Griro
nu ştia nimic despre acest
subiect, a aflat despre el din
ziare
preŃurile pe care le puneau ei
în plus

RTV

sintaxă: pronumele relativ care cu
funcŃia de complement direct trebuie
să fie precedat de prepoziŃia pe;
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Realitatea de
la 21.00,
voice-off
Realitatea de
la 11.00,
reporter

conform scadentarului de
credit

conform scadenŃarului de
credit

lexic: forma corectă este cu -Ń-;

domnul Constantin Voicu,
director general
Aeroclubul României

domnul Constantin Voicu,
director general al
Aeroclubului României

8.III;
12.02

Realitatea de
la 12.00,
reporter

Am povestit cu participanŃii, Am stat de vorbă cu
care au spus că greul nu îi
participanŃii, care au spus că
sperie.
greul nu îi sperie.

RTV

8.III;
12.11

RTV

8.III;
12.11

Realitatea de
la 12.00,
prezentator
Realitatea de
la 12.00,
prezentator

RTV

10.III;
15.51

Fabrica,
D. Nedelcu

Mihai PoliŃeanu,
coordonator programe la
Freedom House
bănuiesc că dumneavoastră
aŃi vrut să alegeŃi răul cel
mai puŃin dintr-un rău mai
mare
dacă-mi permiteŃi, ca şi o
concluzie

sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice din grupul nominal, mai
ales în limba vorbită (dar şi în titluri),
este considerată o greşeală;
semantică, sintaxă: verbul a povesti
nu este potrivit semantic în context;
ar fi trebuit să fie utilizat tranzitiv sau
cu prepoziŃia despre;
sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice în grupul nominal;

dacă-mi permiteŃi, ca o
concluzie

RTV

10.III;
17.07

Realitatea de
la 17.00,
C. Drăgotescu

RTV

10.III;
17.27

RTV

11.III;
21.03

Realitatea de
la 17.00,
C. Şincai
Realitatea de
la 21.00,

M-am uitat pe ştirile zilei.
Ce observ, e destul de
evidente mişcările partidelor,
care...
...şi revenim cu discuŃii atât
pe problemele din educaŃie,
iată...
Concluzia este simplă şi
trasă de ministrul Mediului

M-am uitat pe ştirile zilei. Ce
observ, sunt destul de
evidente mişcările partidelor,
care...
...şi revenim cu discuŃii atât
pe problemele din educaŃie,
iată, ...cât şi...
Concluzia este simplă şi este
trasă de ministrul Mediului

RTV

7.III;
21.17

RTV

8.III;
11.23

RTV

Mihai PoliŃeanu,
coordonator de programe la
Freedom House
bănuiesc că dumneavoastră
aŃi vrut să alegeŃi răul cel mai
mic

semantică: adjectivul puŃin nu este
potrivit în context;

sintaxă: este greşită intercalarea
conjuncŃiei între prepoziŃia calităŃii ca
şi substantiv;
sintaxă: dezacord între subiect şi
verbul copulativ, din cauza
neanticipării mesajului (subiectul este
postpus predicatului);
sintaxă: enunŃul ar fi trebuit să
conŃină şi corelativul cât şi...;
1. sintaxă: două propoziŃii nu pot fi
coordonate prin două conjuncŃii în
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M. GhiŃă

însă, [...]

RTV

11.III;
21.08

Realitatea de
la 21.00,
reporter

în situaŃia acelei legi deja
intrată în vigoare

în situaŃia acelei legi deja
intrate în vigoare

RTV

11.III;
21.23

Realitatea de
la 21.00,
Anne Trattner

însă nici acolo în capătul
străzii nu au avut pe unde
să treacă...

RTV

11.III;
21.39

Realitatea de
la 21.00,
titraj

însă nici acolo în capătul
străzii şi acolo o altă
surpriză, poliŃiştii îi
aşteaptă şi...
Mircea Rădulescu,
director şcoală de antrenori
FRF

RTV

12.III;
19.22

RTV

12.III;
19.25

Realitatea
zilei,
moderator
Realitatea
zilei,
moderator

Luăm ca şi un dat tot ce s-a
întâmplat.

Mircea Rădulescu,
directorul şcolii de antrenori
FRF /
Mircea Rădulescu,
directorul unei şcoli de
antrenori FRF
Luăm ca un dat tot ce s-a
întâmplat.

preşedenŃie

preşedinŃie

acelaşi timp – şi prin conjuncŃia
copulativă şi, şi prin conjuncŃia
adversativă însă;
2. sintaxă: nu se pot coordona un
adjectiv propriu-zis cu un participiu
din componenŃa diatezei pasive,
pentru că cele două elemente se
folosesc cu alt verb a fi: adjectivul se
foloseşte cu operatorul copulativ a fi,
participiul se foloseşte cu operatorul
pasiv a fi;
sintaxă: dezacord în caz între adjectiv
şi substantiv; la feminin, forma de
genitiv, singular, este omonimă cu
cea de nominativ, plural;
sintaxă: enunŃul este discontinuu,
întrerupt;

sintaxă: ar fi trebuit să fie marcate
relaŃiile sintactice dintre cuvinte;

sintaxă: este greşită intercalarea lui şi
între prepoziŃia calităŃii ca şi
substantiv;
lexic: forma corectă este cu -i (cf.
preşedinte);
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RTV

14.III;
13.52

Realitatea de
la 13.00,
voice-off

...crede că Italia poate fi
considerat cel mai dificil
adversar

...crede că Italia poate fi
considerată cel mai dificil
adversar

sintaxă: dezacord între subiect
(Italia) şi predicat;

RTV

14.III;
15.29

Fabrica,
moderator

Mai vă menŃineŃi
argumentaŃia?

Vă mai menŃineŃi
argumentaŃia?

RTV

14.III;
15.46

Fabrica,
moderator

maxim 30-40 de acte
normative

maximum 30-40 de acte
normative

RTV

16.III;
11.11

Fabrica,
moderator

cu siguranŃă va fi unul dintre
subiectele care va fi pe larg
dezbătut

cu siguranŃă va fi unul dintre
subiectele care vor fi pe larg
dezbătute

sintaxă: adverbul mai trebuie să fie
plasat între pronumele personal
neaccentuat şi verb;
lexic, morfologie: maxim este
adjectiv; adverbul are o formă
diferită, maximum;
sintaxă: dezacord între subiect şi
predicat; pronumele care are ca
antecedent substantivul subiectele;

RTV

16.III;
11.15

Fabrica,
moderator

pentru că nu se cădeau de
acord cele două părŃi

RTV

17.III;
17.06

Fabrica,
moderator

RTV

17.III;
22.04

RTV

21.III;
17.10

RTV

21.III;
17.16

Războiul
Traian,
titraj
Realitatea de
la 17.00,
moderator
Realitatea de
la 17.00,
pe ecran

poveştile lui, relatările lui nu
sunt duse la bun sfârşit şi nu
sunt sursate
jurnalist „Jurnalul NaŃional”

pentru că nu cădeau de acord
cele două părŃi /
pentru că nu se înŃelegeau
cele două părŃi
...nu sunt bazate pe surse

Decebal Rădulescu,
jurnalist „Gazeta
Sporturilor”
lider suporteri Steaua

sintaxă: verbul a cădea nu se
foloseşte reflexiv în expresia a cădea
de acord;
lexic: nu există adjectivul sursat, nici
verbul a sursa;

jurnalist la „Jurnalul
NaŃional”

sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice, chiar şi în titluri, este
considerată o greşeală;
Decebal Rădulescu, jurnalist sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
sintactice, mai ales în limba vorbită,
la „Gazeta Sporturilor”
este considerată o greşeală;
liderul suporterilor (echipei) sintaxă: nemarcarea relaŃiilor
Steaua
sintactice;
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RTV

21.III;
19.26

RTV

21.III;
20.16

RTV

21.III;
20.31

RTV

21.III;
21.20

RTV

21.III;
22.13

RTV

21.III;
22.21

Realitatea
zilei,
moderator
Realitatea
zilei,
moderator
Realitatea
zilei,
editor
Realitatea de
la 21.00,
prezentator
Tănase şi
Dinescu,
moderator
Tănase şi
Dinescu,
moderator

vom avea nişte detalii mai
mari despre acest cutremur

vom avea detalii mai multe
despre acest cutremur

...ca şi sancŃiuni

...ca sancŃiuni

semantică: adjectivul nu este potrivit
în context;

sintaxă: este greşită intercalarea
conjuncŃiei între prepoziŃia calităŃii ca
şi substantiv;
sintaxă: pronumele relativ care cu
ăia care i-am văzut noi acum ăia pe care i-am văzut noi
o săptămână
acum o săptămână
funcŃia de complement direct trebuie
să fie precedat de prepoziŃia pe;
Parcarea maşinilor pe şoselele sintaxă: dezacord între subiect şi
Parcarea maşinilor pe
şoselele sau pe trotuarele
sau pe trotuarele aflate pe
predicat;
aflate pe traseul summitului traseul summitului va fi
vor fi interzise.
interzisă.
sunt multe lucruri care presa sunt multe lucruri pe care
sintaxă: pronumele relativ care cu
le ignoră
presa le ignoră
funcŃia de complement direct trebuie
să fie precedat de prepoziŃia pe;
care vor să nu mai se
care vor să nu se mai importe sintaxă: adverbul mai trebuie să fie
importe
plasat între pronumele reflexiv şi
verb;
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