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Radio România Actualităţi 

(octombrie 2012) 

   

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 2.X, 

9.15 

Matinal, 

prezentator 

„Consumul excesiv de 

cafea slăbeşte inima, 

finalizează mesajul Dumi 

din Dărmăneşti” 

„Consumul excesiv de cafea 

slăbeşte inima, încheie 

mesajul Dumi din 

Dărmăneşti” 

Lexic: Folosire nepotrivită, 

pretenţioasă, a verbului a finaliza. 

RRA 2.X, 

9.17 

Matinal, reporter „la o distanţă de maxim 

şapte metri” 

la o distanţă de maximum 

şapte metri 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 2.X, 

9.47 

Matinal, 

prezentator 

„spuneţi-mi şi mie ce mai 

ştiţi de U Craiova” 

spuneţi-mi şi mie ce mai ştiţi 

de U Craiova 

Morfologie: Verbele de conjugarea a 

treia (terminate în e la infinitiv) au 

accentul pe radical, nu pe sufix, 

precum cele de conjugarea a doua 

(terminate la infinitiv în ea). 

RRA 2.X, 

10.02 

Radiojurnal, 

corespondentă 

„ar putea fi pornită în 

maxim şase zile” 

ar putea fi pornită în 

maximum şase zile 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 2.X, 

10.09 

Sport, prezentator „pe locul al cincelea” pe locul al cincilea Pronunţare: Rositire greşită a 

numeralului ordinal. 

RRA 2.X, 

10.24 

România 

împreună, 

corespondentă 

„şi ce mai puneţi, ca şi 

condiment?” 

şi ce condiment mai puneţi? Sintaxă: Și parazitar (care nu este 

indicat nici pentru evitarea 

cacofoniei). 

RRA 2.X, 

10.30 

România 

împreună, 

prezentator 

„o perioadă de maxim 15 

minute” 

o perioadă de maximum 15 

minute 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 4.X, Matinal, „mai multe amănunte despre mai multe amănunte Sintaxă: Verbul a vorbi este 
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8.06 prezentator despre această metodă ne 

vorbeşte şi Elena 

Marinescu” 

despre această metodă ne 

vorbeşte şi Elena Marinescu 

/ mai multe amănunte 

despre această metodă ne 

spune şi Elena Marinescu 

intranzitiv, construindu-se cu 

prepoziţia despre. 

RRA 4.X, 

8.19 

Matinal, reporter „cu un procent de aproape 

23 la sută” 

cu aproape 23 la sută Semantică: Pleonasm. 

RRA 5.X, 

14.42 

La minut, reporter „renunţarea pentru două 

sau trei zile la dulciurile 

care conţin zaharuri 

polisaturate pot duce la...” 

renunţarea pentru două sau 

trei zile la dulciurile care 

conţin zaharuri polisaturate 

poate duce la... 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat (produs, probabil, din cauza 

distranţei dintre cele două elemente). 

RRA 5.X, 

15.02 

Știri, prezentator „şi la Pisa [Pisa]” şi la Pisa [Piza] Pronunţare: Rostire greşită a numelui 

propriu străin. 

RRA 9.X, 

10.09 

Sport, prezentator 

 

„din cauza accidentării 

suferită în” 

din cauza accidentării 

suferite în 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului participial. 

RRA 9.X, 

11.30 

România 

împreună, 

prezentatoare 

„şi este bună metoda ca să 

îi dai să mănânce în timp 

ce se uită la desene 

animate?” 

şi este bună metoda să îi dai 

să mănânce în timp ce se 

uită la desene animate? 

Sintaxă: Gruparea nedisociată ca să se 

foloseşte pentru a introduce propoziţii 

circumstanţiale de scop (A venit 

special ca să ne vadă). Pentru 

introducerea propoziţiilor 

necircumstanţiale se foloseşte să sau 

ca... să (metoda ca unui copil să îi 

dai...). 

RRA 9.X, 

13.45 

La minut, reporter „substanţa cea mai puţin 

densă” 

substanţa cel mai puţin 

densă 

Sintaxă: Acord greşit al formantului 

invariabil cel din structura gradului de 

comparaţie superlativ. 

RRA 13.X, 

10.30 

Deschis în 

weekend, 

prezentator 

„pentru mass-media 

româneşti” 

pentru mass-media 

românească 

Sintaxă, morfologie: Conform 

DOOM2, mass-media este un 

substantiv feminin singular; deci, în 
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acest exemplu, adjectivul ar fi trebuit 

să aibă tot formă de feminin singular. 

RRA 13.X, 

10.54 

Deschis în 

weekend, reporter 

„a acestui octombrie 

văratec şi şturlubatec” 

a acestui octombrie văratic 

şi şturlubatic 

Pronunţare: Rostire hipercorectă a 

celor două adjective. 

RRA 13.X, 

10.59 

Promo, voce „Marcelo Cobzariu” Marcelo Cobzariu Pronunţare: Numele proprii provenite 

de la nume comune de agent se 

accentuează pe radical, ca şi numele 

comune. 

RRA 13.X, 

11.03 

Sport, prezentator „al Cupei Challenge la 

rugby [ruibi]” 

al Cupei Challenge la rugby 

[ragbi] 

Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului neologic. 

RRA 16.X, 

21.20 

Sport, comentator „nu am efectuat zidul 

necesar” 

nu am făcut zidul necesar 

nu ne-am aşezat în zidul 

necesar 

Semantică: Folosire inadecvată a 

verbului a efectua. 

RRA 16.X, 

22.12, 

19.X, 

18.15 

Radiojurnal, 

prezentatoare 

„José Manuel Barosso 

[Juse Manuel Barroso]” 

José Manuel Barosso [Juse 

Manuel Barrosu] 

Pronunţare: Rostire greşită a numelui 

propriu străin (în portugheză, o final 

se rosteşte u). 

RRA 16.X, 

22.14 

Radiojurnal, 

prezentatoare 

„în ultimile şase 

săptămâni” 

în ultimele şase săptămâni Morfologie: Adjectivul are formele 

ultim, ultimă, ultimi, ultime. 

RRA 18.X, 

9.25 

Matinal, 

corespondent 

„cum am putea să ştergem 

amenzile pe rovignetă” 

cum am putea să ştergem 

amenzile pentru rovignetă 

Sintaxă: Folosire greşită a prepoziţiei 

pe. 

RRA 19.X, 

18.27 

Sport, prezentator „derbiul rundei” derbiul rundei Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

RRA 19.X, 

18.29 

Sport, prezentator „de la ora şaptâsprezece şi 

treizeci de minute” 

de la ora şaptesprezece şi 

treizeci de minute 

Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal compus (şapte + 

spre + zece). 

RRA 20.X, 

12.37 

Caută România, 

reporter 

„şi cred că meritaţi să aibe 

succes acţiunea 

dumneavoastră” 

şi cred că meritaţi să aibă 

succes acţiunea 

dumneavoastră 

Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv a verbului a avea. 
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RRA 20.X, 

13.44 

Colecţia ta de 

muzică, 

prezentator 

„concerte ce trebuiau să 

aibe loc” 

concerte ce trebuiau să aibă 

loc 

Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv a verbului a avea. 

RRA 24.X, 

13.45 

La minut, reporter „rezultatul derbiului” rezultatul derbiului Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

RRA 24.X, 

15.04 

Sport, prezentator „Paris Saint Germain 

[germen]” 

Paris Saint Germain 

[ʒɛʁmɛ̃] 

Pronunţare: Rostire greşită a numelui 

propriu francez, cu n final, în loc de 

vocală nazală finală. 

RRA 28.X, 

17.10 

Ca pe roate, 

corespondent 

„nouăzeci şi unu de mii” nouăzeci şi una de mii Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

 

RECOMANDĂRI: 

„Turneul debutează astă-seară” (2.X, 9.38, Matinal) – recomandat: începe; 

„în ultimii doi ani de zile” (2.X, 9.39, Matinal) – recomandat: doi ani; 

„tu ca un Craioveanu nu ai ce să spui, dar apelez la obiectivismul tău” (4.X, 8.05, Matinal) – recomandat: obiectivitatea; 

„în jurul orelor douăsprezece” (18.X, 9.27, Matinal) – recomandat: orei. 


