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Postul Ziua, 

ora 

Reclama * Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

RRA  29.III, 

11.17 

prezentatoare  unul dintre cele mai 

frumoase cadouri pe care îl 

putem face copiilor 

unul dintre cele mai frumoase 

cadouri pe care le putem face 

copiilor 

Sintaxă: dezacord în număr al pronumelui personal 

neaccentuat. Antecedentul acestuia este substantivul 

cadouri. 

RRA 29.III, 

11.36 

prezentatoare  cel mai probabil va fi un 

show incendiar la Romexpo  

cel mai probabil va fi un show 

spectaculos / extraordinar etc. la 

Romexpo 

 

Semantică: adjectivul incendiar nu este potrivit 

semantic în context. Conform DEX, acesta are 

sensul „care provoacă (sau poate provoca) un 

incendiu; (fig.) care ațâță, îndeamnă la acțiuni 

violente”.  

RRA 29.III, 

12.10 

prezentatoare  cinzeci de grade cincizeci de grade Ortoepie: forma cinzeci nu este recomandabilă în 

limba standard. 

RRA 31.III, 

10.59 

prezentator * consumați zilnic minim doi 

litri de lichide  

consumați zilnic minimum doi 

litri de lichide 

Morfologie: în context trebuie folosit adverbul, care 

are forma minimum (minim este adjectiv). 

RRA 31.III, 

12.08 

prezentatoare  Îi spunem acum și „La mulți 

ani” sopranei Nelly 

Miricioiu  

Îi spunem acum „La mulți ani” 

sopranei Nelly Miricioiu 

Sintaxă: nu se justifică semantic utilizarea 

semiadverbului cumulativ și, deoarece contextul 

anterior era despre alt subiect.  

RRA 31.III, 

12.34 

prezentatoare * oamenii de știință de la 

Universitatea Harvard au 

pus la cale o serie de teste, 

dar și un top 

oamenii de știință de la 

Universitatea Harvard au pus la 

cale o serie de teste, dar au făcut 

și și un top 

Semantică: în context era vorba de faptul că oamenii 

de știință făcuseră un top (acțiune deja încheiată). 

Expresia a pune la cale este inadecvată deoarece se 

referă la viitor („a plănui”).  

RRA 31.III, 

13.10 

prezentatoare  Aeroportul Internațional 

Zaventem rămâne în 

continuare închis 

Aeroportul Internațional 

Zaventem rămâne închis 

Semantică: pleonasm.  

RRA 31.III, 

13.13 

corespondent  ca să fie preîntâmpinat ca 

jihadiștii să obțină material 

ca să se preîntâmpine ca 

jihadiștii să obțină material 

Sintaxă: nu se justifică utilizarea diatezei pasive a 

verbului. 

 

Ortoepie: substantivul jihadiștii a fost pronunțat 

[gihadiștii], nu jihadiștii.  

RRA 31.III, 

13.14 

corespondent * până la 2023 vor fi 

cumpărate 

până în 2023 vor fi cumpărate Semantică: înaintea numeralelor care desemnează 

anii se folosește prepoziția în, nu la.  



* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 


