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Adina Dragomirescu
Data,
ora
6.05,
10.57

6.05,
12.08
6.05,
12.13
7.05,
8.24

Emisiunea,
autorul greşelii
Interviu cu
Traian Băsescu
Marilena
Dumitrescu
Studio deschis
Miruna
Zăgănescu
Studio deschis
Miruna
Zăgănescu
Matinal
Redactor

7.05,
8.27
7.05
9.25
7.05,
16.22

Matinal
Dragoş Stoica
Euromusica
Cristian Marica
Obiectiv:
România!
Alina Bujancă

7.05,

Obiectiv:

Greşeala

Varianta corectă

Deşi vroiam s-o duc către o
direcŃie serioasă

Deşi voiam s-o duc către o direcŃie Morfologie: forma de imperfect
serioasă
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Aici aş vrea să detaliem puŃin
Ortoepie: pronunŃare greşită a
verbului

Aici aş vrea să detailăm puŃin

AscultaŃi o poveste întâmplată
chiar în luna mai

AscultaŃi o poveste petrecută
chiar în luna mai

Se pare că noile venite nu sunt
înregistrate

Se pare că nou-venitele nu sunt
înregistrate

Iar Denis Diderot [dënis didro]

Iar Denis Diderot [dëni didro]

În cadrul unei ceremonii
desfăşurată la...
Însă cu condiŃia ca să existe şi
acordul scris

În cadrul unei ceremonii
desfăşurate la...
Însă cu condiŃia să existe şi
acordul scris

Pentru că trăiesc pe urma

Pentru că trăiesc de pe urma

ExplicaŃia

Semantică: folosire improprie a
participiului adjectivizat al
verbului a se petrece
Sintaxă: fals acord al adverbului
nou (invariabil), confundat cu
adjectivul omonim (variabil)
Ortoepie: în limba franceză, s final
nu se pronunŃă
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial
Sintaxă: conjuncŃia ca să
(nedisociată) introduce propoziŃii
circumstanŃiale de scop; pentru
propoziŃiile atributive şi
completive se foloseşte conjuncŃia
să
Sintaxă: greşeală de utilizare a

16.40

acestor copii

acestor copii

prepoziŃiei

Cea de-a şaptisprezecea ediŃie

Cea de-a şaptesprezecea ediŃie

Ortoepie: pronunŃare greşită a
numeralului

Până data viitoare scrieŃi-ne
la…

Până data viitoare scrieŃi-ne la…

Peste [ecsact] 40 de minute

Peste [egzact] 40 de minute

Tronsonul DN şaptisprezece

Tronsonul DN şaptesprezece

Sunt hoteluri a căror construcŃie
amintesc mai degrabă de...
E un intro aici care l-ai făcut

Sunt hoteluri a căror construcŃie
aminteşte mai degrabă de...
E un intro aici pe care l-ai făcut

Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Ortoepie: pronunŃare greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunŃare greşită a
numeralului
Sintaxă: dezacord

13.05, Studio deschis
10.39 Viorela
Pănculescu

ScrieŃi-ne mesaje la...

ScrieŃi-ne mesaje la...

13.05, Studio deschis

Aceste relaŃii timpurii

Aceste relaŃii timpurii generează

7.05,
16.50

7.05
16.53

9.05,
8.24
9.05,
8.35
11.05,
16.13
11.05,
16.44

România!
Ana-Maria
Damian
Obiectiv:
România!
Mihnea
PredeŃeanu
Obiectiv:
România!
Mihnea
PredeŃeanu

Matinal
Alina Bujancă
Matinal
Corespondent
Lumea noastră
Corespondentă
Lumea noastră
Prezentator

Sintaxă: lipsa prepoziŃiei
gramaticalizate pe care marchează
funcŃia de complement direct a
relativului
Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: structură mixtă, rezultată

10.51

Realizatorul unei
rubrici

generează în drame şi tragedii

drame şi tragedii
Aceste relaŃii timpurii
degenerează în drame şi tragedii

13.05
11.03

Ştiri electorale

Şi doar un procent de 5 la sută
campaniei electorale

13.05, Studio deschis
11.42 Viorela
Pănculescu

Exact asta vroiam să vă întreb

Şi doar 5 la sută campaniei
electorale
Şi doar în proporŃie de 5 la sută
campaniei electorale
Exact asta voiam să vă întreb

13.05, Studio deschis
11.46 Viorela
Pănculescu

În companiile private, nu prea

În companiile private, nu prea

15.05, Studioul de
14.50 după-amiază
Gabi Marica
20.05, K Drane
14.02 Paul Grigoriu

Va solicita guvernelor să ia
acŃiuni similare cu cele
pentru...
Despre noii veniŃi în Liga 1

Va solicita guvernelor să ia
măsuri similare cu cele pentru...

20.05, Studioul de
15.51 după-amiază
Gabi Marica

Un mare hit al anilor 2000

Un hit al anilor 2000

Despre nou-veniŃii în Liga 1

prin amalgamarea a două verbe
(asemănătoare ca formă) cu
regimuri sintactice diferite: a
genera ceva vs a degenera în
Semantică: pleonasm

Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Ortoepie: accentuare greşită a
substantivului companie, care duce
la o confuzie semantică:
accentuarea companie trimite la
termenul din domeniul militar
Probabil, citire greşită

Sintaxă: fals acord al adverbului
nou (invariabil), confundat cu
adjectivul omonim (variabil)
Semantică: pleonasm

