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Europa FM 

(octombrie 2011) 

 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Europa 

FM 

1.X, 

13.05 

 

Jurnal, 

prezentator 

„vehicolelorˮ vehiculelor Lexic, pronunţare: Substantivul se scrie 

şi se pronunţă corect cu [u]. 

Europa 

FM 

1.X, 

13.06 

 

Jurnal, 

prezentator 

„recunoaşterea propriului 

lor statˮ 

recunoaşterea propriului 

stat/ 

recunoaşterea statului lor 

Semantică: Pleonasm. 

Europa 

FM 

10.X, 

13.52 

România în 

direct, 

prezentator 

„Făceţi-l dumneavoastră 

mai micˮ 

Faceţi-l dumneavoastră mai 

mic 

Morfologie: Accentuarea greşită (pe 

sufix, în loc de radical) a unui verb de 

conjugarea a III-a, la imperativ, 

persoana a II-a plural, urmat de clitic 

pronominal. Deplasarea de accent a 

implicat şi alternanţa a/ă. 

Europa 

FM 

12.X, 

13.32 

România în 

direct, 

prezentator 

„din punct de vedere al 

Justiţieiˮ 

din punctul de vedere al 

Justiţiei 

Sintaxă: Substantivul punct ar fi trebuit 

să fie articulat, deoarece gruparea din 

punct de vedere este urmată de un 

genitiv. 

Europa 

FM 

16.X, 

18.38 

Catedra de 

politică, 

moderator 

„rezolvarea acestei 

probleme, care spuneaţi, 

privind depolitizarea 

administraţieiˮ 

rezolvarea acestei 

probleme, despre care 

spuneaţi, privind 

depolitizarea administraţiei 

Sintaxă: Anacolut. 

Europa 

FM 

18.X, 

13.30 

România în 

direct, 

prezentator 

„constăˮ constă Pronunţare: Accentuarea greşită a 

formei verbale de prezent, indicativ, a 

verbului a consta. 

Europa 

FM 

23.X, 

8.06 

Jurnal, 

prezentator 

„au obligaţia de a reveni 

de mai multe oriˮ 

au obligaţia de a reveni/ 

au obligaţia de a veni de 

mai multe ori 

Semantică: Pleonasm. 
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Europa 

FM 

30.X, 

18.23 

Catedra de 

politică, 

moderator 

„candidatul la preşedenţieˮ candidatul la preşedinţie Lexic, pronunţare: Substantivul se scrie 

şi se pronunţă corect cu [i], ca şi 

preşedinte. 

Europa 

FM 

30.X, 

18.25 

Catedra de 

politică, 

moderator 

„candidatura la 

preşedenţieˮ 

candidatura la preşedinţie Lexic, pronunţare: Substantivul se scrie 

şi se pronunţă corect cu [i], ca şi 

preşedinte. 

Europa 

FM 

31.X, 

22.40 

Tribuna zero, 

moderator 

„ziceţi-mi” ziceţi-mi Morfologie: Accentuarea greşită (pe 

sufix, în loc de radical) a unui verb de 

conjugarea a III-a, la imperativ, 

persoana a II-a plural, urmat de clitic 

pronominal. 

Europa 

FM 

31.X, 

22.53 

Tribuna zero, 

moderator 

„Sunt frumoase foc, drept 

pentru care soţul 

Alexandrei...ˮ 

Sunt frumoase foc, drept 

care soţul Alexandrei... 

Semantică: Pleonasm. 

Europa 

FM 

31.X, 

23.06 

Tribuna zero, 

moderator 

„vă mai repet numărulˮ vă repet numărul Semantică: Pleonasm. 

 

Recomandări 

 

● „A debutat cu o victorieˮ (Europa FM, 1.X.2011, 8.07, 8.09, 13.07,  Jurnal, prezentator) – recomandat: A început cu o victorie. 

● „Percepţia dumneavoastră vizavi de sistemul de sănătateˮ (Europa FM, 11.X.2011, 18.43, România în direct, prezentator) – 

recomandat: Percepţia dumneavoastră asupra sistemului de sănătate. 

● „Aţi putea interveni vizavi de DNAˮ (Europa FM, 16.X.2011, 18.28, Catedra de politică, prezentatoare) – recomandat: Aţi putea 

interveni la DNA. 

● „Vid legislativ vizavi de cămătărieˮ (Europa FM, 21.X.2011, 18.32, România în direct, prezentator) – recomandat: Vid legislativ în 

ce priveşte cămătăria. 

 


