
Radio România Actualități 
(octombrie 2011) 

   
Post Data, 

ora 
Emisiune, 
autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 10.X, 
16.45

Obiectiv: România!, 
corespondent 

„Nicolae Croitoru, 
reprezentant societate” 

Nicolae Croitoru, 
reprezentantul societății 

Sintaxă: Nemarcarea relațiilor 
sintactice. 

RRA 11.X, 
15.20

La minut, 
prezentatoare 

„din cauza căldurii 
înregistrată în Marea 
Britanie” 

din cauza căldurii 
înregistrate în Marea 
Britanie 

Sintaxă: Dezacord în caz al 
adjectivului participial. 

RRA 11.X, 
15.24

La minut, prezentator „va lansa un nou album, 
postum” 

va lansa un nou album, 
postum 

Pronunțare: Accentuare greșită a 
cuvântului latinesc. 

RRA 11.X, 
15.51

La minut, 
prezentatoare 

„o mare artistă care, 
probabil, de fiecare dată 
când îi ascultăm cântecele” 

o mare artistă căreia, 
probabil, de fiecare dată 
când îi ascultăm cântecele 

Sintaxă: Anacolut − relativul care are 
formă de nominativ-acuzativ, în loc de 
dativ. 

RRA 11.X, 
16.31

Obiectiv: România!, 
prezentatoare 

„ce va fi de data aceasta un 
pic mai amplă ca și până 
acum” 

ce va fi de data aceasta un 
pic mai amplă ca / decât 
până acum  

Sintaxă: Gruparea ca și nu poate fi 
folosită decât în contrucții compative 
de egalitate (Am învățat la fel de mult 
ca și tine), nu și de inegalitate, situație 
în care trebuie folosite ca sau decât. 

RRA 11.X, 
21.47

Sport, comentator „balonul fiind transmis în 
extremis” 

balonul fiind transmis in 
extremis 

Lexic: Deformare a expresiei latinești 
in extremis, prin traducerea primei 
părți și păstrarea celei de a doua în 
limba de origine. 

RRA 11.X, 
21.48

Sport, comentator „cu siguranță cred că 
trebuiesc făcute 
modificări” 

cu siguranță trebuie făcute 
modificări 
cred că trebuie făcute 
modificări 

Morfologie: La indicativ prezent, 
verbul a trebui are forma unică 
trebuie. 
Semantică: Contradicție între cred și 
cu siguranță. 
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RRA 11.X, 
22.03

Radiojurnal, 
corespondentă 

„a declarat că Barroso 
[Baroso] ar fi spus” 

a declarat că Barroso 
[Barosu] ar fi spus 

Pronunțare: Rostire greșită a numelui 
propriu − în portugheză, o final se 
rostește u. 

RRA 15.X, 
12.04

Sport, prezentator „a cupei mondiale de rugbi 
[ruibi]” 

a cupei mondiale de rugbi 
[ragbi] 

Pronunțare: Rosire greșită a 
substantivului neologic. 

RRA 21.X, 
17.39

Obiectiv: România!,  
corespondentă 

„și este de servici” și este de serviciu Pronunțare: Rostire greșită, fără u 
final, a substantivului serviciu. 

RRA 21.X, 
17.39

Obiectiv: România!,  
corespondentă 

„vizitarea expoziției, care 
este posibil până la 1 
ianuarie” 

vizitarea expoziției, care este 
posibilă până la 1 ianuarie 

Sintaxă: Lipsa acordului adjectivului 
posibil cu substantivul vizitarea. 

RRA 21.X, 
18.50

Sport, prezentator „Cupa Mondială de rugbi 
[reibi]” 

Cupa Mondială de rugbi 
[ragbi] 

Pronunțare: Rostire greșită a 
substantivului neologic. 

RRA 21.X, 
19.20

Romanticii, prezentator „din păcate, pe multe dintre 
ele nu mai le ascultăm” 

din păcate, pe multe dintre 
ele nu le mai ascultăm 

Sintaxă: Topică greșită a 
semiadverbului mai. 

RRA 25.X, 
11.46

România împreună, 
reporter 

„exerciţiile trebuiesc 
începute cât mai din timp” 

exerciţiile trebuie începute 
cât mai din timp 

Morfologie: La indicativ prezent, 
paradigma verbului a trebui conţine 
forma unică trebuie pentru toate 
persoanele, 

RRA 25.X, 
14.50

La minut, 
prezentatoare 

„drept pentru care linia 
de telefon a devenit activă” 

drept care linia de telefon a 
devenit activă 

Semantică: Pleonasm. 

RRA 27.X, 
10.03

Radiojurnal, 
prezentator 

„opt sute optzeci și unu de 
mii de cetățeni” 

opt sute optzeci și una de mii 
de cetățeni 

Sintaxă: Dezacord în gen al 
numeralului. 

RRA 27.X, 
10.06

Radiojurnal, 
corespondent 

„douăzeci și cinci deținuți 
egipteni” 

douăzeci și cinci de deținuți 
egipteni 

Sintaxă: După numeralele mai mari 
sau egale cu 20 este obligatorie 
prezența prepoziției de. 

RECOMANDĂRI 
„este veche de cel puțin zece ani de zile” (RRA, 10.X, 16.39) − recomandat: zece ani (pleonasm); 
„un procent de 4,89 la sută”  (RRA, 11.X, 21.53) − recomandat: 4,89 la sută (pleonasm); 
„Noua ediție a cupei mondiale la schi alpin va debuta săptămâna viitoare” (21.X, 18.56) − recomandat: va începe; 
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„Eurovizionul se întâmplă în fiecare an” (21.X, 19.20) − recomandat are loc; 
„o măsură cu caracter strict electoral” (21.X, 20.02) − recomandat: caracter. 
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