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Europa FM 

(martie 2011) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Europa 

FM 

1.III, 

7.01 

Ştiri,  

prezentator 

„nemulţumiţi de 

prevederile” 

nemulţumiţi de prevederile Pronunţare: Accentuare 

neconformă cu norma. 

Europa 

FM 

2.III, 

18.35 

Interviurile 

Europa FM, 

moderator 

„din discuţia care am avut-o 

înaintea emisiunii” 

din discuţia pe care am 

avut-o înaintea emisiunii 

Sintaxă: Folosire invariabilă, fără 

prepoziţia gramaticalizată pe, a 

relativului complement direct. 

Europa 

FM 

2.III, 

18.39 

Interviurile 

Europa FM, 

moderator 

„şi merită să aibe 

descendenţă” 

şi merită să aibă 

descendenţă 

Morfologie: Formă greşită de 

conjunctiv prezent a verbului a 

avea. 

Europa 

FM 

2.III, 

19.49 

Clubul de seară, 

prezentator 

„pentru maxim câteva 

minute” 

pentru maximum câteva 

minute 

Morfologie: Conform normei în 

vigoare, maximum şi minimum 

sunt forme adverbiale, iar maxim 

şi minim sunt adjective. 

Europa 

FM 

3.III, 

8.25 

 

 

Deşteptarea, 

prezentator 

„Doamna Merişoreanu 

purta la dânsa poze cu ea pe 

care să le dea fanilor în caz 

că se-ntâlnesc cu ei pe 

stradă” 

Doamna Merişoreanu purta 

la dânsa poze cu ea pe care 

să le dea fanilor în caz că 

se-ntâlneşte cu ei pe stradă 

Sintaxă: Dezacord al predicatului 

cu subiectul. 

Europa 

FM 

3.III, 

8.37 

 

 

Deşteptarea, 

prezentatoare 

„e destul de supărat că îi vor 

fi tăiate degetele. Să zică 

mersi că nu i-au degerat 

altceva, să i se taie altceva” 

e destul de supărat că îi vor 

fi tăiate degetele. Să zică 

mersi că nu i-a degerat 

altceva, să i se taie altceva 

Sintaxă: Dezacordul în număr al 

predicatului cu subiectul postpus. 

Europa 

FM 

3.III, 

8.57 

Deşteptarea, 

prezentatoare 

„nu se ducea niciun 

paparazzi” 

nu se ducea niciun 

paparazzo 

Lexic: Forma corectă de singular 

a substantivului este paparazzo. 

Europa 

FM 

3.III, 

9.11 

Deşteptarea, 

prezentator 

„Pe 16 martie, Europa FM 

şi Par Avion te trimite la 

concert” 

Pe 16 martie, Europa FM şi 

Par Avion te trimit la 

concert 

Sintaxă: Dezacordul în număr al 

predicatului. 

Europa 

FM 

11.III, 

13.37 

România în 

direct, 

„şi vom avea, să zicem, un 

indiciu, [pauză] a faptului 

şi vom avea, să zicem, un 

indiciu(,) al faptului că ne 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival (indiciu este neutru sg. 
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prezentator că ne interesează destul de 

mult aceste lucruri” 

interesează destul de mult 

aceste lucruri 

(= masc. sg.) → al). 

Europa 

FM 

11.III, 

13.40 

România în 

direct, 

prezentator 

„Din păcate, nu facem 

critica media astăzi” 

Din păcate, nu facem critica 

mediei astăzi 

Sintaxă: Conform DOOM2  2005, 

(mass-)media este substantiv 

variabil, forma de genitiv fiind  

(mass-)mediei. 

Europa 

FM 

14.III, 

8.45 

Deşteptarea, 

prezentator 

„că nici ei nu prea vroiau 

treaba asta” 

că nici ei nu prea voiau 

treaba asta 

Morfologie: Norma literară 

actuală nu acceptă formele 

hibride de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi DOOM
2
 

2005. 

Europa 

FM 

14.III, 

8.56 

Deşteptarea, 

prezentator 

„preşedenţia” preşedinţia Lexic: Forma corectă a 

substantivului este, ca şi 

preşedinte, cu -i-: preşedinţie. 

Europa 

FM 

14.III, 

9.27 

Deşteptarea, 

prezentator 

„124 de ieşeni, care nu şi-au 

mai permis să îşi plătească 

ratele la creditele pe care le 

făcuse” 

124 de ieşeni, care nu şi-au 

mai permis să îşi plătească 

ratele la creditele pe care le 

făcuseră 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

 

Europa 

FM 

21.III, 

10.41 

Europa Express, 

prezentator 

„dacă vroiai să... înţelegi” dacă voiai să... înţelegi Morfologie: Norma literară 

actuală nu acceptă formele 

hibride de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi DOOM
2
 

2005. 

Europa 

FM 

23.III, 

9.23 

Deşteptarea, 

prezentator 

„noi chiar vroiam să-i 

ajutăm” 

noi chiar voiam să-i ajutăm Morfologie: Norma literară 

actuală nu acceptă formele 

hibride de imperfect de acest tip 

(a voi + a vrea), vezi DOOM
2
 

2005. 

Europa 

FM 

30.III, 

18.44 

Interviurile 

Europa FM, 

moderator 

„din punct de vedere al 

dosarului pe care trebuie 

să-l faci pentru un credit sau 

ceva” 

din punctul de vedere al 
dosarului pe care trebuie 

să-l faci pentru un credit sau 

ceva 

Sintaxă: Substantivul punct ar fi 

trebuit să fie articulat, deoarece 

gruparea din punct de vedere este 

urmată de un genitiv. 
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Recomandări 

 

● „România este o locaţie fierbinte pe harta negustorilor de sclavi sexuali” (Europa FM, 7.III, 19.13, Ştiri, prezentator) – 

recomandat: România este un loc/ o zonă fierbinte pe harta negustorilor de sclavi sexuali. 

● „vreau cea mai mică cameră din acest hotel”(Europa FM, 14.III, 8.55, Deşteptarea, prezentatoare) – recomandat: vreau camera cea 

mai mică din acest hotel. 

● „Şi pentru că nu mai dăduse de mult o ştire din asta de presă, ministrul Educaţiei s-a gândit să se bage puţin în seamă, şi chiar dacă 

Guvernul, dar şi (!) Preşedenţia trimiseseră mesaje de compasiune şi încurajare poporului japonez, şi domnul Funeriu s-a simţit 

obligat, din postura de ministru al Educaţiei, să trimită un astfel de mesaj, după care l-a şi trimis presei pentru a vedea exact ce le-a 

trimis celor din Japonia” (Europa FM, 14.III, 8.57, Deşteptarea, prezentator) – Exprimare redundantă. 

● „în zilele următoare, urmând a fi anunţate celelalte tranşe” (Europa FM, 14.III, 9.07, Deşteptarea, prezentator) – recomandat: în 

curând, urmând a fi anunţate celelalte tranşe. 

● „Eu aş avea o întrebare: Cum vă explicaţi din punctul dumneavoastră de observaţie de la Strasbourg şi de la Bruxelles...?” 

(Europa FM, 20.III, 18.17, Catedra de politică, moderator) – recomandat: Eu aş avea o întrebare: Cum vă explicaţi dumneavoastră, 

ca observator de la Strasbourg şi de la Bruxelles al evenimentelor,...? 

● „încercăm să luăm un telefon, din cele multe care ne sună acum” (Europa FM, 21.III, 10.40, Europa Express, prezentator) – 

recomandat: încercăm să răspundem la un telefon, avem multe apeluri acum. 

● „dar e un crescător profesionist, cu asta-şi câştigă viaţa, asta face” (Europa FM, 2.III, 18.55, Interviurile Europa FM, moderator) – 

recomandat: dar e un crescător profesionist, din/ cu asta-şi câştigă existenţa, asta face. 

● „Vă mulţumim pentru că ne-aţi ascultat!” (Europa FM, 22.III, 10.21, Europa Express, prezentator) – recomandat: Vă mulţumim 

că ne-aţi ascultat! 

● „care are propriul lui ecran de computer” (Europa FM, 30.III, 18.42, Interviurile Europa FM, moderator) – recomandat: care are 

propriul ecran/ ecranul lui de computer. 

 


