Postul: Europa FM
Perioada: 1-30 noiembrie 2016
Postul
Europa
FM

Ziua,
ora
03.XI,
13:21

Emisiunea,
autorul greşelii
România în direct,
prezentator

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

*

vreau să începem o serie de
dezbateri care, bineînțeles, le
vom continua...

vreau să începem o serie
de dezbateri pe care,
bineînțeles, le vom
continua...

Sintaxă: pronumele relativ care ocupă
poziția de obiect direct, prin urmare trebuie
să fie precedat de prepoziția pe, marcă a
obiectului direct.

Europa
FM
Europa
FM

03.XI,
13:44
03.XI,
13:54

România în direct,
prezentator
România în direct,
prezentator

Donald Trump a primit bani de
la tac-su...
dacă unu nu e apărat, atunci s-a
dus dracu’ NATO

tatăl său

Stilistică: structură colocvială, populară.

-

Stilistică: se recomandă evitarea
exprimărilor colocviale

Europa
FM

04.XI,
18:18

Știrile Europa FM,
prezentator

*

[derbíurile] rundei sunt
programate duminică

[dérbiurile] rundei

Fonetică: forma de plural cu articol hotărât a
susbt. dérby păstrează accentul pe prima
silabă: dérby-urile.

Europa
FM

04.XI,
18:21

Drum cu prioritate,
prezentator

*

magazinul federației de [ruibi]

magazinul federației de
[ragbi]

Fonetică: potrivit DOOM, substantivul
împrumutat rugby se pronunță [ragbi].

Europa
FM

14.XI,
13:20

România în direct,
prezentator

rușii ne înconjor

rușii ne înconjoară

Morfologie: forma corectă a vb. a înconjura
pentru pers. a 3-a pl. este înconjoară.
Verbele care sunt la conjugarea I au aceeași
formă pentru persoanele 3 sg. și 3 pl.
Forma este, probabil, o aluzie literară
(„turcii ne-nconjor”).

Europa
FM

18.XI,
07:11

Știrile Europa FM,
prezentator

discounturile care se aplică în
programul Early Booking

reducerile care se aplică...

Lexic: se recomandă evitarea anglicismului
în condițiile în care există un corespondent
românesc.

Europa
FM

22.XI,
20:22

Clubul de seară,
prezentator

înșeală

înșală

Morfologie/fonetică: verbul a înșela la pers.
3 sg. și pl. indicativ prezent suferă o
alternanță fonetică, astfel încât se scrie și se
pronunță înșală. Prin urmare, rădăcina
cuvântului este înșal-, nu înș-, la care se

*

Europa
FM

25.XI,
18:01

Știrile Europa FM,
prezentator

Europa
FM

27.XI,
12:26

Medium Rare,
prezentator

*

Ministerul Educației va obliga
pe profesori să dea mai puține
teme elevilor

Ministerul Educației îi va
obliga pe profesori

Mi se pare un [bulșit]

-

adaugă desinența -ă.
Sintaxă/morfologie: atunci când obiectul
direct este precedat de pe, marcă de acuzativ,
este obligatorie dublarea acestuia cu
pronumele corespunzător în cazul acuzativ.
Stilistică: se recomandă evitarea
exprimărilor de tip argotic.

