
Post  Data, 

ora  

Emisiune, 

autorul 

greşelii  

Greşeala  Forma corectă  Explicaţia 

greşelii  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

22.37  

Ora de foc, 

crawl  

MĂSOARĂ 

PERFORMANŢA 

PRIN CLICK-URI  

MĂSOARĂ 

PERFORMANŢA 

PRIN CLICURI  

Grafie: Conform 

normelor în 

vigoare (DOOM2 

2005), desinenţa 

de plural nu se 

leagă prin cratimă 

de neologismul 

adaptat clic.  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

22.49  

Ora de foc, 

crawl  

NOMINALIZATĂA 

LA 3 PREMII  

NOMINALIZATĂ 

LA TREI PREMII  

Grafie: 

Tehnoredactare 

neglijentă.  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

23.02, 

23.21; 

6.IV, 

13.02  

Ora de foc, 

crawl; 

titraj; 

Realitatea 

de la 13, 

titraj  

- cms. şef; - comisar 

şef; - procuror şef.  

- cms.-şef; - comisar-

şef; - procuror şef.  

Grafie: Conform 

normelor în 

vigoare (DOOM2 

2005), aceste 

cuvinte sunt 

compuse şi se 

scriu cu cratimă, 

chiar dacă sunt 

abreviate.  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

23.19  

Ora de foc, 

Adrian 

Ursu  

Cei care erau fizic 

acolo îi putem vedea 

chiar acum.  

Pe cei care erau fizic 

acolo îi putem vedea 

chiar acum.  

Sintaxă: Anacolut.  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

23.23; 

2.IV, 

21.17; 

2.IV, 

21.23; 

8.IV, 

21.12  

Ora de foc, 

titraj; 

Realitatea 

de la 21, 

titraj; text 

pe ecran  

- preşed. Sindicatul 

Naţ. al Agenţilor de 

Poliţie; - dir. medical 

Spit. de Urg. 

Târgovişte; - purt. 

cuv.; - primar 

Chişinău; - număr 

şomeri  

- preşedintele 

Sindicatului Naţional 

al Agenţilor de 

Poliţie; - director 

medical la Spitalul de 

Urgenţă Târgovişte; - 

purtător de cuvânt; - 

primarul Chişinăului; 

- număr de şomeri  

Grafie: Abrevieri 

improprii. 

Sintaxă: 

Nemarcarea 

relaţiilor 

sintactice.  

Realitatea 

TV  

1.IV, 

23.30  

Ora de foc, 

Adrian 

Ursu  

domnul Surugiu vroia 

să intervină  

domnul Surugiu voia 

să intervină  

Morfologie: 

Norma literară 

actuală nu acceptă 

formele hibride de 

imperfect de acest 

tip (a voi + a 

vrea), vezi 

DOOM2 2005.  

Realitatea 

TV  

2.IV, 

21.02  

Realitatea 

de la 21, 

titraj  

Ioan Alexandru Pogea 

are 25 de ani şi este 

ataşat pe domeniul 

energiei la Bruxelles.  

Ioan Alexandru Pogea 

are 25 de ani şi este 

ataşat pentru 

domeniul energiei la 

Bruxelles.  

Sintaxă: 

Extinderea 

incorectă, abuzivă 

a prepoziţiei pe. 

Aceasta este o 

greşeală frecventă 

la acest post de 

televiziune. Mai 



multe exemple au 

fost reproduse la 

Recomandări.  

Realitatea 

TV  

2.IV, 

21.06  

Realitatea 

de la 21, 

crawl  

Drobeta Turnu Severin  Drobeta-Turnu-

Severin/ Drobeta-

Turnu Severin  

Grafie: Conform 

normei literare, 

numele acestei 

localităţi se scrie 

corect cu cratime/ 

cratimă.  

 

 
 
Realitatea 

TV  

2.IV, 

21.37; 

2.IV, 

21.52; 

3.IV, 

18.16; 

4.IV, 

21.09; 

6.IV, 

13.02  

Jurnal de criză, 

titraj; Interviuri 

de top, 

subtitrare; 

Realitatea de la 

18, titraj; 

Realitatea de la 

13, transcriere  

- Profesorilor 

vânceni nu li se 

mai decontează 

naveta; - În al 

doilea rînd; - 

Gospodinele din 

Bucovina au 

pregătit bucat 

tradiţionale de 

Paşte; - Mirecurea 

Ciuc; - au ptrecut; - 

De ce te-a luat 

politia?  

- Profesorilor 

vrânceni nu li se 

mai decontează 

naveta; - În al 

doilea rând; - 

Gospodinele din 

Bucovina au 

pregătit bucate 

tradiţionale de 

Paşte; - Miercurea-

Ciuc; - au petrecut; 

- De ce te-a luat 

poliţia?  

Grafie: 

Tehnoredactare 

neglijentă. Grafie: 

Conform normei 

literare, 

Miercurea-Ciuc se 

scrie corect cu 

cratimă.  

Realitatea 

TV  

2.IV, 

21.41  

Jurnal de criză, 

prezentatoare; 

voce  

Mai exact, o bancă 

este - gata să 

închirieze gratuit 

una dintre clădirile 

pe care le are în 

proprietate, pentru a 

susţine o afacere cu 

şanse reale de 

dezvoltare; - O 

clădire [...] este 

oferită gratis spre 

închiriere pentru o 

perioadă de doi ani. 

Singura condiţie 

este ca firma care 

îşi va muta sediul 

aici să creeze cel 

puţin şase noi locuri 

de muncă pentru 

localnici.  

Mai exact, o bancă 

este - gata să dea 

spre folosire 

gratuit/ să pună la 

dispoziţie, gratuit, 

una dintre clădirile 

pe care le are în 

proprietate, pentru a 

susţine o afacere cu 

şanse reale de 

dezvoltare; - O 

clădire [...] este 

oferită, gratis, spre 

folosire pentru o 

perioadă de doi ani. 

Singura condiţie 

este ca firma care 

îşi va muta sediul 

aici să creeze cel 

puţin şase noi locuri 

de muncă pentru 

localnici.  

Semantică: 

Enunţul este 

contradictoriu. 

(Chiria presupune 

o sumă plătită în 

schimbul folosirii 

temporare a unui 

spaţiu, lucru etc., 

deci nu este 

compatibilă cu 

gratuitatea.)  



Realitatea 

TV  

2.IV, 

22.04  

Tănase şi 

Dinescu, M. 

Dinescu  

Erau fotografii de-a 

lu’ Băsescu şi de-a 

lu’ Solomon, 

împreună  

Erau fotografii de-

ale lui Băsescu şi 

de-ale lui Solomon, 

împreună  

Sintaxă: Dublul 

dezacord al 

articolului 

genitival, care ar fi 

trebuit să aibă 

formă de feminin, 

plural (ca şi 

fotografiile).  

Realitatea 

TV  

3.IV, 

13.47  

Realitatea de la 

13, Ema 

Zeicescu  

[marea] este una 

dintre locaţiile unde 

se perindă lumea  

[marea] este unul 

dintre locurile unde 

se perindă lumea  

Semantică, lexic: 

Folosirea 

neadecvată 

contextual a 

neologismului 

locaţie.  

Realitatea 

TV  

3.IV, 

18.11  

Realitatea de la 

18, 

prezentatoare  

această chemare îi 

va călăuzi spre 

lăcaşele de cult  

această chemare îi 

va călăuzi spre 

lăcaşurile de cult  

Morfologie: 

Singura formă 

corectă de plural a 

substantivului 

marcat este în -uri.  

Realitatea 

TV  

3.IV, 

18.12  

Realitatea de la 

18, 

corespondentă  

să poată urmări atât 

slujba, dar şi 

liturghia de după  

să poată urmări atât 

slujba, cât şi 

liturghia de după/ să 

poată urmări slujba, 

dar şi liturghia de 

după  

Sintaxă: Atât..., 

cât şi... formează o 

pereche sau, altfel 

spus, sunt 

elemente 

corelative (ceea ce 

înseamnă că 

trebuie să apară 

împreună, când 

sunt folosite 

pentru 

coordonare).  

 


