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Postul: TVR Cultural
Monitorizare: Irina Nicula
Perioada: septembrie	

Ziua
Ora
Emisiunea şi persoana care a rostit greşeala
Versiunea greşită
Versiunea corectă
Explicaţia
1.IX.2008
22.57
Jurnal cultural
Corespondent
Ioana Drăgan
Seminarii organizate în foaierul sălii de concert
Seminare organizate în foaierul sălii de concert
Morfologie: conform DOOM2, forma de plural a substantivului seminar, cu sensul „cursuri, dezbateri”, este seminare. Pluralul seminarii se referă doar la instituţiile de învăţământ teologic.
2.IX.2008
22.42
Jurnal cultural
prezentatoare
Aş vrea să vorbim pe cazuri concrete
Aş vrea să vorbim exemplificând cu situaţii/despre cazuri concrete
Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context impropriu.
2.IX.2008
22.52
Jurnal cultural
Voice-off
În care se varsă mai mult furia şi nemulţumirea
În care se varsă mai mult furia şi nemulţumirea
Ortoepie: accentuare greşită – pe prima silabă – a substantivului furie.
3.IX.2008
22.25
Concentrat de cultură
Subtitrare
Perspectiva se schimbă când capul e încarcat pe vapor
Perspectiva se schimbă când capul e încărcat pe vapor
Punctuaţie: lipsa diacriticelor.
3.IX.2008
22.42
Jurnal cultural
Titlu
Electra premiată în Spania
Electra, premiată în Spania
Sintaxă: elipsa predicatului (aici, a operatorului pasiv a fi) trebuie marcată grafic prin virgulă.
4.IX.2008
22.50
Jurnal cultural
Prezentatoare
Reprezintă un simbol
Reprezintă un simbol
Ortoepie: accentuare greşită a substantivului simbol pe prima silabă.
5.IX.2008
22.38
Jurnal cultural
Voice-off
Se observă o aplecare a actorilor debutanţi pentru texte...
Se observă o aplecare a actorilor debutanţi către/spre texte...
Sintaxă: regim prepoziţional impropriu (a se apleca către/spre – aplecarea către/spre). 
5.IX.2008
22.45
Jurnal cultural
Prezentatoare
Spuneţi-ne aşa
Spuneţi-ne aşa
Morfologie: la modul imperativ, accentul verbelor de conjugarea a III-a (aici, a spune) este pe radical, nu pe sufix.
6.IX.2008
13.07
Dali necunoscut
Subtitrare

ca dealtfel întreaga Colecţie Clot.
ca, de altfel, întreaga Colecţie Clot.
Ortografie: locuţiunea adverbială de altfel se scrie în două cuvinte.
6.IX.2008
13.27
Dali necunoscut 
Subtitrare 
Ceea ce mă interesează, este să creez o legendă
Ceea ce mă interesează este să creez o legendă
Punctuaţie: subiectul şi subordonata subiectivă nu se despart prin virgulă de regent.
7.IX.2008
15.37
Art@ro
Adriana Ene
„Sămânţa vrăjită” este o poveste a cărei regie şi scenariu sunt semnate de Mihai Manolescu



„Sămânţa vrăjită” este o poveste ale cărei regie şi scenariu sunt semnate de Mihai Manolescu
Sintaxă: dezacord; pronumele semiindependent substituie substantivele regie şi scenariu, trebuie să aibă formă de plural – ale.
9.IX.2008

22.19
Concentrat de cultură
Subtitrare
tempo-ul 21, 24, 25
tempoul 21, 24,45
Ortografie: articolul hotărât se ataşează direct la forma nearticulată a substantivului (nu se mai pune cratimă).
11.IX.2008
22.08
Concentrat de cultură
Subtitrare
s-a sfârşit o dată cu moartea lui Richard al III-lea
s-a sfârşit odată cu moartea lui Richard al III-lea
Ortografie: odată din locuţiunea prepoziţională odată cu se scrie într-un singur cuvânt.
11.IX.2008
22.32
Jurnal cultural
Titlu
Al Di Meola la Bucureşti
Al Di Meola, la Bucureşti
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
11.IX.2008
22.33
Jurnal cultural
Titlu
9/11 în cinematografe
9/11, în cinematografe
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
11.IX.2008
22.36
Jurnal cultural
Titlu
Memorialul Sighet în imagini
Memorialul Sighet, în imagini
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
11.IX.2008
22.39
Jurnal cultural
Voice-off
Curatorul muzeului
Curatorul muzeului
Ortoepie: accentuarea greşită a substantivului curator pe cea de-a doua silabă.
11.IX.2008
22.42
Jurnal cultural
Titlu
Zile şi nopţi de teatru european la Brăila
Zile şi nopţi de teatru european, la Brăila
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
12.IX.2008
17.30
Horoscop
Ecran
Cuvinte cheie  
Cuvinte-cheie
Ortografie: conform DOOM2, substantivul compus cuvânt-cheie se scrie cu cratimă.
12.IX.2008
22.55
Jurnal cultural
Voice-off
Transcede lumea cuvintelor
Transcende lumea cuvintelor
Lexic: forma corectă a verbului este a transcende, nu a transcede (<lat. transcendere, fr. transcender).
13.IX.2008
13.07
Dali necunoscut
Subtitrare
Pentru păr nu avea 
nici o preferinţă
Pentru păr nu avea nicio preferinţă
Ortografie: conform DOOM2, adjectivele şi pronumele negative niciun, nicio, niciuna, niciunii se scriu într-un cuvânt. 
13.IX.2008
13.15
Dali necunoscut
Subtitrare

Ceea ce vroia el cu această coridă suprarealistă
Ceea ce voia el cu această coridă suprarealistă
Morfologie: forma de imperfect vroiam este un hibrid între voiam (de la verbul a voi) şi vream (de la verbul a vrea); forma corectă de imperfect a verbului a voi este fără [r].
13.IX.2008
13.20
Dali necunoscut
Subtitrare 
Când vroia să facă ceva, reuşea
Când voia să facă ceva, reuşea
Morfologie: vezi supra.
15.IX.2008

22.36
Jurnal cultural
Prezentatoare
Spectacole în ritm de tango 
Spectacole în ritm de tangou
Lexic: conform DOOM2, forma substantivului e tangou, nu tango. 
15.IX.2008
22.42
Jurnal cultural
Titlu
Carmen Brad – şef secţie Artă Orientală şi Europeană 
Carmen Brad – şefa secţiei de Artă Orientală şi Europeană
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor sintactice.
15.IX.2008
22.51
Jurnal cultural
Prezentatoare
Fiecare lungmetraj va fi precedat de către un scurtmetraj
Fiecare lungmetraj va fi precedat de un scurtmetraj.
Sintaxă: adjectivul precedat este urmat de un complement prepoziţional care se construieşte cu prepoziţia de, nu cu de către, specifică
complementului de agent.
15.IX.2008
22.52
Jurnal cultural
Titlu
Filme româneşti la Toulouse
Filme româneşti, la Toulouse
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
15.IX.2008
22.53
Jurnal cultural
Titlu
Radu Gabrea la Buenos Aires
Radu Gabrea, la Buenos Aires
Sintaxă: elipsa verbului-predicat trebuie marcată grafic prin virgulă.
16.IX.2008
22.05
Concentrat de cultură
subtitrare
sicriile
sicriele

Morfologie: forma de plural a substantivului de genul neutru sicriu este sicrie, cu forma articulată sicriele.
20.IX.2008

22.42
Jurnal cultural
Voice-off
Prinţesa care face face painting copiilor
Prinţesa care îi pictează pe copii pe faţă
Lexic: în locul sintagmei din engleză face painting se putea folosi o construcţie românească cu acelaşi sens.
20.IX.2008
22.54
Jurnal cultural
Titlu
Vom trăi si vom vedea
Vom trăi şi vom vedea
Punctuaţie: absenţa diacriticelor.
20.IX.2008
22.55
Jurnal cultural
Ecran

Ministerul Culturii si Cultelor
Ministerul Culturii şi Cultelor
Punctuaţie: absenţa diacriticelor.
20.IX.2008
22.56
Jurnal cultural
Prezentatoare
Spiritul vechei şi nobilei capitale austriece
Spiritul vechii şi nobilei capitale austriece
Morfologie: forma de genitiv-dativ (articulat) a adjectivului veche este vechii, articolul hotărât ataşându-se la forma de nominativ-acuzativ, plural. (vechi).
22.IX.22.39
22.39
Jurnal cultural
Titlu
Trei surori, la Cluj Napoca
Trei surori, la Cluj-Napoca
Ortografie: substantivul compus Cluj-Napoca se scrie cu cratimă.
22.IX.2008

22.53
Jurnal cultural
Voice-off

Gianna Nannini este un simbol al generaţiei sale
Gianna Nannini este un simbol al generaţiei sale
Ortoepie: accentuarea greşită a substantivului simbol pe prima silabă.
23.IX.2008
22.41
Jurnal cultural
Reporter
Aţi spus că trebuie să creem un precedent
Aţi spus că trebuie să creăm un precedent
Morfologie: forma de conjunctiv, persoana I plural a verbului a crea este să creăm.




