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Post Data,  

ora 
Emisiune, 
autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

TVR 
Cultural 

1.X, 
16.09 

Povești de istorie, 
prezentatoare 

„aparținând (...) sau unor 
comercianți și a familiilor 
lor” 

aparținând (...) sau unor 
comercianți și familiilor lor 

Sintaxă: Dezacord al articolului 
genitival. 

TVR 
Cultural 

3.X, 
14.50 

Oul pătrat, scris 
pe ecran 

„Dialog cu Ceaușescui” Dialog cu Ceaușescu Grafie: Greșeală de tehnoredactare. 

TVR 
Cultural 

5.X, 
21.28 

Jurnal cultural, 
prezentator 

„Alexandru Ciubotariu” Alexandru Ciubotariu Pronunțare: Numele proprii provenite 
de la nume de agent (Ciobotariu, 
Olariu, Rotariu etc.) se accentuează ca 
numele comune corespunzătoare. 

TVR 
Cultural 

5.X, 
21.29 

Jurnal cultural, 
prezentator 

„și-o notează pe platforma 
lui proprie” 

și-o notează pe platformă / 
o notează pe platforma lui /  
o notează pe platforma 
proprie 

Semantică: Pleonasm. 

TVR 
Cultural 

5.X, 
21.34 

Jurnal cultural, 
scris pe ecran 

„director companie de 
teatru” 

directorul unei companii de 
teatru 

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor 
sintactice. 

TVR 
Cultural 

10.X, 
15.16 

Jurnal cultural, 
voce 

„optzeci și unu de 
producții radiofonice” 

optzeci și una de producții 
radiofonice 

Sintaxă: Dezacord în gen al 
numeralului. 

TVR 
Cultural 

10.X, 
15.31 

Jurnal cultural, 
prezentatoare 

„vrea să demonstreze că 
arta poate fi comestibilă” 

vrea să demonstreze că arta 
este comestibilă 

Semantică: Pleonasm (sufixul -bil și 
verbul a putea exprimă același sens, 
„posibilitate”). 

TVR 
Cultural 

10.X, 
15.34 

Jurnal cultural, 
voce 

„primele săpături din 
Kuweit” 

primele săpături din Kuweit Pronunțare: Accentuare greșită a 
numelui propriu. 

TVR 
Cultural 

10.X, 
15.38 

Jurnal cultural, 
voce 

„pe o suprafață de treizeci 
și una de hectare” 

pe o suprafață de treizeci și 
unu de hectare 

Sintaxă: Dezacord în gen al 
numeralului. 
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TVR 
Cultural 

10.X, 
15.40 

Jurnal cultural, 
voce 

„la aniversarea 
centenarului” 

„la a o suta aniversare”  
„la centenar” 

Semantică: Pleonasm (centenar se 
definește ca „a o suta aniversare”). 

TVR 
Cultural 

10.X, 
21.04 

Jurnal cultural, 
prezentator 

„spuneți-mi, vă rog” 
„spuneți-mi, personajul 
dumnevoastră” 

spuneți-mi, vă rog 
spuneți-mi, personajul 
dumnevoastră 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 
treia, cu infinitiv în e, se accentuează 
pe radical, nu pe sufix (unde se 
accentuează verbele din celelalte clase 
flexionare). 

TVR 
Cultural 

19.X, 
21.15 

Jurnal cultural, 
scris pe ecran 

„micro-expoziția” microexpoziția Grafie: Prefixele și prefixoidele nu se 
despart prin cratimă de cuvântul-bază. 

TVR 
Cultural 

19.X, 
21.15 

Jurnal cultural, 
voce 

„și una pentru marșalier” și una pentru marșarier Pronunțare: Rostire greșită, cu l în loc 
de r, a substantivului neologic de 
origine franceză. 

TVR 
Cultural 

19.X, 
21.27 

Jurnal cultural, 
prezentator 

„eu vroiam să vă întreb” eu voiam să vă întreb Morfologie: Forma de imperfect 
vroiam este un hibrid între voiam (de 
la verbul a voi) și vream (de la verbul 
a vrea). 
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