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TVR Cultural
Monitorizare: Irina Nicula
1-21 martie 2008
Ziua

Ora

Emisiunea şi
persoana care a
rostit greşeala
Excentricii
Prezentatoare
(Anca Sigartău)
Jurnal cultural
A. Gavril

Versiunea greşită

Versiunea corectă

ExplicaŃia

1.03.2008

19.10

pe cealaltă faŃă, aplicaŃii
fildeş

aplicaŃii din/de fildeş

ziua măcenicilor

ziua mucenicilor

Jurnal cultural
A. Gavril
Jurnal cultural
A. Gavril
Jurnal Cultural
prezentator

mărŃişoare cu montiuri în
platină
vernisaj şi deschidere de
galerie
pentru cei care contează
mai mult vorbăria

cu monturi în platină

Sintaxă: omiterea prepoziŃiei ce
leagă substantivul „fildeş” de
regentul său, „aplicaŃii”.
Ortoepie: pronunŃie greşită a
substantivului mucenic – mucenici
(vezi DEX şi DOOM2).
Ortoepie: pronunŃie greşită a
substantivului montură – monturi.
Semantică: pleonasm – „vernisaj” şi
„deschidere” sunt sinonime.
Sintaxă: enunŃ incoerent din cauza
omisiunii prepoziŃiei (nemarcarea
relaŃiilor sintactice).

1.03.2008

22.31

1.03.2008

22.42

1.03.2008

22.46

2.03.2008

22.48

6.03.2008

17.26

Art@ro
Prezentatoare

6.03.2008

18.05

6.03.2008

18.07

Documentar
„Marele Gatsby”
(subtitrare)
Documentar
„Marele
Gatsby”,
(subtitrare)

Efortul şi succesul
dumneavoastră e aproape
singular
coctailuri

Visele de avere [...] se pot
împlini

Vernisaj de galerie
Deschidere de galerie
Pentru cei pentru care
contează mai mult vorbăria
Pentru cei care apreciază
mai mult vorbăria
Efortul şi succesul
dumneavoastră sunt aproape
singulare
cocteiluri
cockteiluri
Visurile de avere se pot
împlini

Sintaxă: subiectul propoziŃiei este
multiplu, deci acordul trebuie făcut
la singular.
Ortografie: vezi DOOM2.

Semantică: forma de plural vise
corespunde sensului „imagine din
timpul somnului”, iar forma visuri,
sensului „aspiraŃie”.
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6.03.2008

18.09

Documentar
„Marele
Gatsby”,
(subtitrare)
Jurnal cultural
Voice-over

Dintr-o dată

Dintr-odată

6.03.2008

22.38

s-au manifestat la începutul
secolului al douăzecelea

s-au manifestat la începutul
secolului al douăzecilea

6.03.2008

22.52

Jurnal cultural
prezentator

Scenografia este o artă
(este pronunŃat [este])

Scenografie [ieste] o artă.

7.03.2008

11.55

O vedetă, un
tablou

Dacă ştiŃi răspunsul corect,
trimiteŃi-l

Dacă ştiŃi răspunsul corect,
trimiteŃi-l

8.03.2008

16.40

LecŃia de privit
prezentator

Nu mă pricep în a spune în
ce măsură această pictură

8.03.2008

19.05

Excentricii
prezentatoare

Din familiile [...] au mai
rămas câte un singur
exemplar

Nu mă pricep la a spune/să
spun în ce măsură această
pictură...
Din familiile [...] a mai
rămas câte un singur
exemplar

8.03.2008

19.21

Excentricii
Prezentatoare

Câştigătorul ediŃiei de
astăzi al emisiunii

Câştigătorul ediŃiei de astăzi
a emisiunii

ARTdelenisme
Voice-over
Revolta
clasicilor
prezentatoare

Rememorarea ei (pronunŃat
[ei])
Adesea îŃi întâlneşti
destinul tocmai pe drumul
pe care vroiai să-l eviŃi

Rememorarea
[iei]
Pe drumul pe care voiai să-l
eviŃi

08.03.2008 21.11
09.03.2008 20.45

Ortografie: adverbul compus „dintrodată” este alcătuit din prepoziŃia
„dintre” şi adverbul „odată” (vezi
DOOM2).
Ortoepie: numeralul cardinal este
douăzeci, iar cel ordinal se formează
prin ataşarea lui „-lea” la forma
celui dintâi.
Ortoepie.

Morfologie: accentuare greşită a
formei verbale pe sufix (ca pentru
verbele de conjugarea a doua), în
loc de radical (ca pentru verbele de
conjugarea a treia, cum este cazul
lui a trimite).
Sintaxă: prepoziŃia „în” este folosită
impropriu în contextul de faŃă (a se
pricepe la ceva).
Sintaxă: dezacord între subiect şi
predicat. Subiectul se exprimă prin
substantivul „exemplar” şi impune
verbului numărul singular.
Sintaxă: articolul genitival trebuia
să fie acordat cu substantivul
„ediŃie”.
Ortoepie.
Morfologie: forma verbală „vroiai”
este o formă rezultată din
suprapunerea paradigmelor a două
verbe la timpul imperfect (a vrea şi
a voi). Corect este voiai, iar forma
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vreai este învechită.
11.03.2008 17.44

Profesioniştii
prezentatoare

11.03.2008 22.47

Jurnal Cultural
prezentator

13.03.2008 17.40

SpuneŃi-mi

Morfologie: accentuare greşită a
formei verbale pe sufix (ca pentru
verbele de conjugarea a doua), în
loc de radical (ca pentru verbele de
conjugarea a treia, cum este cazul
lui a spune).

ExpoziŃia deschisă la
Centrul Cultural Ucrainian

ExpoziŃia deschisă la
Centrul Cultural Ucrainean

Art@ro
Titlu

Crează arta probleme în
Otopeni?

Creează arta probleme în
Otopeni?

14.03.2008 12.10

Jurnal cultural,
reluare din
13.03.2008
(titraj)

Eleonora Enăchescu
şef catedră Canto

Şef de Catedră/Şeful
Catedrei de Canto

Lexic: numele locuitorului se
formează de la numele Ńării şi
sufixul -ean.
Ortografie: formă incorectă de
persoana a III-a singular a verbului
„a crea”.
Sintaxă: construcŃie incorectă din
cauza omisiunii prepoziŃiei
(nemarcarea relaŃiilor sintactice).

14.03.2008 17.39

Zodiac
Prezentatoare

Pot afecta afecŃiunile
cronice

14.03.2008 22.08

Tema de vineri

E puternică parte vizuală
(pronunŃat [e])

Pot intensifica afecŃiunile
cronice
Pot acutiza afecŃiunile
cronice
[Ie] puternică parte vizuală

14.03.2008 23.08

Tema de vineri
prezentator
GraniŃe,
subtitrare

Mass-media

Mass-media

Astăzi sunt multe TIR-uri

Astăzi sunt multe tiruri

15.03.2008 13.45

SpuneŃi-mi, vi se pare...

Semantică: repetiŃie.

Ortoepie: forma de persoana a III-a
singular a verbului „a fi” trebuie
pronunŃată ca un diftong – [ie].
Ortoepie: accentuare greşită pe
ultima silabă.
Ortografie: substantivul „tir” se
comportă ca un substantiv comun
prototipic, aşadar desinenŃa de
plural se adaugă la forma de
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singular, fără cratimă.
15.03.2008 16.35

LecŃia de privit
Prezentator

16.03.2008 15.40

Art@ro
Traducere

16.03.2008 18.50

Istoria literaturii
române
Prezentator
(Alexandru
Ştefănescu)
Istoria literaturii
române
prezentator
Istoria literaturii
române
Prezentator

16.03.2008 18.53

16.03.2008 18.54

16.03.2008 22.37
16.03.2008 22.39

20.03.2008 20.19

Se simŃeau germenii
secolului 20, ale
modernismului
Italia, de exemplu, sau alte
locaŃii minunate.
(substantivul „locaŃie” este
traducerea lui „location”
din engleză)
în o mie nouă sute
patrujpatru; în o mie nouă
sute douăşapte

Se simŃeau germenii
secolului 20, ai
modernismului
Italia sau alte locuri
minunate...

Sintaxă: pronumele
semiindependent ai preia numărul şi
genul de la substantivul germenii.
Semantică.

O mie nouă sute patruzeci
şi patru; o mie nouă sute
douăzeci şi şapte.

Ortoepie: pronunŃii populare ale
numeralelor.

Şapteşopt de ani

Şaptezeci şi opt de ani

Ortoepie: pronunŃie populară a
numeralului.

Niciuna dintre dorinŃele
testamentare nu au fost
duse

Niciuna dintre dorinŃele
testamentare nu a fost dusă

Sintaxă: acordul trebuia făcut între
„niciuna” şi verbul-predicat, deci la
singular.

Jurnal cultural
prezentatoare
Jurnal cultural
Reporter

Avem din nou noutăŃi

Avem iar noutăŃi

Semantică: repetitiŃie.

Din punct de vedere al
numărului de participanŃi

Din punctul de vedere al
numărului de participanŃi

Înapoi la
argument
prezentator

Dar spuneŃi-mi, nu e şi ceva Dar spuneŃi-mi, nu e şi ceva
adevărat în asta?
adevărat în asta?

Sintaxă: substantivul „punct” din
alcătuirea locuŃiunii „din punct de
vedere” trebuie articulat atunci când
aceasta din urmă este urmată de un
substantiv.
Morfologie: accentuare greşită a
formei verbale pe sufix (ca pentru
verbele de conjugarea a doua), în
loc de radical (ca pentru verbele de
conjugarea a treia, cum este cazul
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lui a spune).
20.03.2008 22.34

Jurnal cultural
(titraj)
Jurnal cultural
prezentatoare

preş. exec. jur.

21.03.2008 21.20

Tema de vineri
subtitrare

Aşa se comemorează
Cernobîl-ul?

21.03.2008 21.24

Tema de vineri
subtitrare

Cazurile de cancer ale
tiroidei

20.03.2008 22.41

Asta ar fi în termenii mai
simpli de spus

Preşedintele Executiv al
juriului
Asta ar fi, în termeni mai
simpli
Asta ar fi, mai simplu spus
Cernobîlul

Ortografie: abreviere improprie.
Sintaxă.

Ortografie: articolul se ataşează
direct la substativul propriu, fără
cratimă.
Cazurile de cancer al tiroidei Sintaxă: articolul posesiv preia
numărul şi genul de la substantivul
antecedent „cancer”.
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