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Adina Dragomirescu
Data,
ora
5.05,
18.37
5.05,
18.46
5.05,
18.54
5.05,
22.48

Emisiunea,
autorul greşelii
Ştiri
Titraj
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Nicoleta Cone
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

Din cauza lui Harap Alb

Din cauza lui Harap-Alb

Ortografie: lipsa cratimei

Doisprezece mii de metri
pătraŃi
În interiorul unei case locuită
de...
Vroiam să te întreb dacă există
vreo starletă porno în România

Douăsprezece mii de metri pătraŃi

Voiam să te întreb dacă există
vreo starletă porno în România

6.05,
22.07

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Dispunea cum vroia de banii
aceştia?

Dispunea cum voia de banii
aceştia?

6.05,
22.08

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Miezul

Sigur că nu prea se plătesc
cotizaŃiile

Sigur că nu se prea plătesc
cotizaŃiile

Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial
Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Morfologie: forma de imperfect
vroia este un hibrid între voia (de
la verbul a voi) şi vrea (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului

Am demonstrat că nu prea ne
temem atunci când...

Am demonstrat că nu ne prea
temem atunci când...

Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului

Au mai fost câteva cotidiane
din România care...

Au mai fost câteva cotidiene din
România care...

Morfologie: formă greşită de
plural a substantivului

Raportai că ai obŃinut atâta şi,

Raportai că ai obŃinut atâta şi, de

Morfologie: formă greşită de mai-

6.05,
22.20
6.05,
22.11
6.05,

În interiorul unei case locuite de...

23.01

7.05,
19.19

problemei
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Ştiri
Nicoleta Cone

7.05,
19.23

Ştiri
Voice-over

7.05,
19.27

Ştiri
Titraj

Costume de super-eroi

Costume de supereroi

9.05,
18.45
9.05,
18.45
9.05,
19.03
9.05,
19.04
9.05,
19.23
9.05,
19.25
10.05,
18.35

Ştiri
Titraj
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Titraj
Ştiri
Izabela Caragea
Sport
Titraj
Sport
Titraj
Ştiri
Voice-over

Planuri, pe hărtie

Planuri, pe hârtie

Reducerea poluării produsă de
sistemele de încălzire
La mulŃi ani Europa!

Reducerea poluării produse de
sistemele de încălzire
La mulŃi ani, Europa!

Din cauza cenuşei vulcanice

Din cauza cenuşii vulcanice

Constantin graŃiat

Constantin, graŃiat

Rijkaard concediat

Rijkaard, concediat

La Spitalul din Timişoara, unde
va fi supus unor intervenŃii

La Spitalul din Timişoara, unde va
fi supus unor investigaŃii

6.05,
23.24

de fapt, obŃinusei mai mult

fapt, obŃinuseşi mai mult

Zice Sorin din Bacău care mai
îmi cerea şi casete

Zice Sorin din Bacău care îmi mai
cerea şi casete

Persoanelor care locuiau în
apropiere li s-a cerut să încuie
uşile şi să nu se apropie de
ferestre pentru că riscau să fie
răniŃi
Obama a obŃinut votul a 91
procente

Persoanelor care locuiau în
apropiere li s-a cerut să încuie
uşile şi să nu se apropie de ferestre
pentru că riscau să fie rănite
Obama a obŃinut votul a 91 de
procente

mult-ca-perfect, persoana a doua
singular
Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului (specifică zonei
sudice)
Sintaxă: dezacord

Sintaxă: prepoziŃia de este
obligatorie după numeralele mai
mari de douăzeci
Ortografie: prefixele şi
prefixoidele se ataşează fără
cratimă la cuvântul-bază
Greşeală de tehnoredactare
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
separă vocativul
Morfologie: formă hipercorectă de
genitiv a substantivului
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Probabil, citire greşită

amănunŃite
Concer de Ziua Europei

amănunŃite
Concert de Ziua Europei

Sub ameninŃarea cenuşei

Sub ameninŃarea cenuşii

Dragele mele, cu toate ştiŃi că...

Dragile mele, cu toate ştiŃi că...

Preşedinte a AdministraŃiei
Fondului pentru Mediu
De ce sunt acele salturi care leam văzut?

Preşedinte al AdministraŃiei
Fondului pentru Mediu
De ce sunt acele salturi pe care leam văzut?

11.05, Automobile
11.39 Mihai Haima

Este un lucru care şi io l-am
apreciat

Este un lucru pe care şi eu l-am
apreciat

11.05, Automobile
11.40 Mihai Haima

Din punct de vedere al unui
importator

Din punctul de vedere al unui
importator

11.05, Automobile
11.42 Mihai Haima

Curba aceasta neagră, albastră
care o vedeŃi

Curba aceasta neagră, albastră pe
care o vedeŃi

11.05, Automobile
11.46 Mihai Haima

Sunt teorii şi sunt foarte multe,
m-am documentat în acest sens,

Sunt teorii şi sunt foarte multe, mam documentat în acest sens, care

10.05,
18.44
10.05,
18.50
10.05,
19.28

Ştiri
Titraj
Ştiri
Titraj
Meteo
Doria

11.05,
11.31
11.05,
11.38

Automobile
Mihai Haima
Automobile
Mihai Haima

Greşeală de tehnoredactare
(corectată ulterior)
Morfologie: formă hipercorectă de
genitiv a substantivului
Morfologie: adjectivul dragi are
trei forme − m.sg. drag, f.sg.
dragă, m.f.pl. dragi
Sintaxă: dezacord al articolului
genitival
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea
nearticulat (din punct de vedere
economic)
Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Sintaxă: dezacord

11.05, Automobile
11.59 Mihai Haima

care spune foarte clar
Deci vroiam să spun că veŃi
intra în finala noastră

spun foarte clar
Deci voiam să spun că veŃi intra în
finala noastră

11.05, Automobile
12.11 Mihai Haima

HaideŃi să mai ne reîntoarcem
încă o dată la grafic

HaideŃi să ne (mai) întoarcem la
grafic

11.05,
19.01
12.05,
18.48

În ciocnirile care au urmat
dintre rebeli şi armata turcă
Fie că au ales acest drum pentru
carieră sau pentru bani

În ciocnirile care au urmat între
rebeli şi armata turcă
Fie că au ales acest drum pentru
carieră, fie pentru bani

Să schimbe metodologia de
[ecsaminare]
Formarea rapidă a unui
[ecsecutiv]
[eu] voi fi liber de contract
[eu] nu ştiu nimic
Pentru două, trei zile, maxim o
lună, două

Să schimbe metodologia de
[egzaminare]
Formarea rapidă a unui
[egzecutiv]
[ieu] voi fi liber de contract
[ieu] nu ştiu nimic
Pentru două, trei zile, maximum o
lună, două

Un pahar, două pe zi, maxim

Un pahar, două pe zi, maximum

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

12.05,
18.52
12.05,
18.54
12.05,
19.14
12.05,
22.14

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Sport
Voice-over
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
12.05, Miezul
22.29 problemei
Mădălin Ionescu
12.05, Miezul
22.43 problemei
Mădălin Ionescu
13.05, Miezul

Determină o scumpire masivă a Determină o creştere masivă a
preŃului produselor
preŃului produselor
Determină o scumpire masivă a
produselor
Eu nu mai îmi pot desprinde
Eu nu îmi mai pot desprinde

Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului mai
Semantică: pleonasm
Sintaxă: folosire greşită a
prepoziŃiei
Sintaxă: conjuncŃia coordonatoare
disjunctivă fie apare obligatoriu cu
un corelativ (fie... fie)
Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunŃare hipercorectă,
fără preiotare, a pronumelui
Lexic: forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare
adverbială
Lexic: forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare
adverbială
Semantică: pleonasm

Sintaxă: topică greşită a

23.13
14.05,
22.18
19.05,
18.37
19.05,
18.38
19.05,
22.17

problemei
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

19.05, Miezul
22.20 problemei
Mădălin Ionescu
19.05, Ştiri
23.32 Voice-over

20.05,
18.32
20.05,
18.41

Ştiri
Corespondent
Ştiri
Voice-over

privirea de la aceste imagini

privirea de la aceste imagini

semiadverbului

se spune că nu prea se uita la ei

se spune că nu se prea uita la ei

Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului

Împrejurările [ecsacte] în care a
avut loc evenimentul
În funcŃie de numărul de
îngrijiri medicale ale victimelor
Vroiam să vă întreb ceva

Împrejurările [egzacte] în care a
avut loc evenimentul
În funcŃie de numărul de zile de
îngrijiri medicale ale victimelor
Voiam să vă întreb ceva

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Probabil, citire neatentă

E una dintre întrebările care
sigur n-a primit răspuns

E una dintre întrebările care sigur
n-au primit răspuns

Are un singur regret care nu se
îndreaptă faŃă de propriul său
copil, căruia i-a luat viaŃa, ci
faŃă de el însuşi
[ecsista] riscul ca...

Are un singur regret care nu se
îndreaptă spre propriul său copil,
căruia i-a luat viaŃa, ci spre el
însuşi
[egzista] riscul ca...

Aveau maxim două operaŃii pe
săptămână

20.05, Ştiri
18.41 Titraj

Institutul de Boli Cardiovasculare

20.05, Ştiri
19.00 Voice-over

Provinciei cea mai greu
încercată

Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: dezacord

Sintaxă: greşeală de utilizare a
prepoziŃiei

Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Aveau maximum două operaŃii pe Lexic: forma maxim are utilizare
săptămână
adjectivală, iar maximum, utilizare
adverbială
Institutul de Boli Cardiovasculare Ortografie: prefixele şi
prefixoidele se ataşează fără
cratimă la cuvântul-bază
Provinciei cel mai greu încercată
Sintaxă: formantul cel face parte
din forma de superlativ relativ de

20.05,
19.00
20.05,
22.40

Ştiri
Voice-over
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Şaptezeci şi unu de mii de
victime
Nu-i normal ca homosexualii să
manifeste pe stradă

20.05,
23.45
21.05,
18.30
21.05,
18.33
21.05,
18.49
21.05,
18.56
21.05,
19.01

Ştiri
Crainică
Ştiri
Titraj
Ştiri
Titraj
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

În total, şaptezeci şi unu de mii
de oameni
România în finala Eurovision

21.05,
19.11
21.05,
19.13

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

AutorităŃile în alertă
Fără să aibe bani pentru
distracŃii
Dintr-o butelie în alta
A apropiat flacăra de butelie
A preluat controlul comerŃului
cu droguri pe care sicilienii le
dominau
AmbiŃia lui Emir [Kusturica]
În urma acestei prime
semifinale s-au mai clasificat şi
concurenŃii din...

Şaptezeci şi una de mii de victime
Nu-i normal ca homosexualii să
manifesteze pe stradă

superioritate a adverbului (greu) şi
este invariabil
Sintaxă: dezacord al numeralului

Morfologie: forma de prezent
manifestă corespunde verbului a
manifesta1 „a arăta un sentiment, a
exprima o tendinŃă”, iar forma de
prezent manifestează corespunde
verbului a manifesta2 „a participa
la o manifestaŃie”
În total, şaptezeci şi una de mii de Sintaxă: dezacord în gen al
oameni
numeralului
România, în finala Eurovision
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
AutorităŃile, în alertă
PunctuaŃie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Fără să aibă bani pentru distracŃii Morfologie: formă greşită de
conjunctiv a verbului
Dintr-o butelie în alta
Ortoepie: accentuare greşită a
A apropiat flacăra de butelie
substantivului
A preluat controlul comerŃului cu
Sintaxă: acord prin atracŃie al
droguri pe care sicilienii îl
cliticului pronominal, cu
dominau
substantivul droguri, în loc de
comerŃ
AmbiŃia lui Emir [KusturiŃa]
Ortoepie: pronunŃare greşită a
numelui regizorului
În urma acestei prime semifinale s- Probabil, citire greşită
au mai calificat şi concurenŃii
din...

21.05, Sport
19.35 Voice-over

Cu maxim 3 − 4 sute de mii de
euro

Cu maximum 3 − 4 sute de mii de
euro

Lexic: forma maxim are utilizare
adjectivală, iar maximum, utilizare
adverbială
Ortoepie: pronunŃare greşită
(populară) a verbului

21.05, Sport
19.37 Voice-over
(traducere)
21.05, Miezul
22.02 problemei
Mădălin Ionescu
21.05, Miezul
22.06 problemei
Mădălin Ionescu

Trebui să ne pregătim atent

Trebuie să ne pregătim atent

Pe tema subiectului nostru de
astăzi

Pe subiectul nostru de astăzi
Pe tema noastră de astăzi

Semantică: pleonasm

Din punct de vedere al
resurselor energetice

Din punctul de vedere al
resurselor energetice

Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea
nearticulat (din punct de vedere
economic)

