
Postul: Radio Guerrilla 

Perioada: 20 septembrie – 20 octombrie 2009 

 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Radio 

Guerrilla 
22.IX, 

9.40 

Guerrilla de 

dimineaţă, 

prezentator 

teamul de Formula 1  echipa de Formula 1 Lexic: utilizarea nejustificată a 

termenului din limba engleză. 

Radio 

Guerrilla 
22.IX, 

12.53 

Eliberadio,  

Liviu Mihaiu 

se foloseşte ca şi dopaj  se foloseşte ca/drept dopaj Sintaxă: introducerea unui şi 

parazitar. 
Radio 

Guerrilla 
22.IX, 

7.47 

Guerrilla de 

dimineaţă, Vlad 

Craioveanu 

vă dau „o dată” 

meteorologică pentru că pe 

ora asta am senzaţia că am 

omis-o 

vă dau „o dată” 

meteorologică pentru că 

pentru/în ora asta am 

senzaţia că am omis-o 

Sintaxă: utilizarea abuzivă a 

prepoziţiei pe. 

 

Radio 

Guerrilla 
30.IX, 

13.33 

Asta la revista 

mesei, nene!, 

Liviu Mihaiu 

numărul de arme vor creşte 

în România 

numărul de arme va creşte în 

România 

Sintaxă: acord prin atracţie al 

predicatului, cu atributul.  

Radio 

Guerrilla 
2.X, 

10.45 

Eliberadio,  

Marius Vintilă  

centre de reciclare ale 

bateriilor 

centre de reciclare a bateriilor Sintaxă: dezacordul articolului 

genitival. 
Radio 

Guerrilla 
7.X, 

09.30 

Guerrilla de 

dimineaţă, 

moderator 

încercaţi s-o rejectaţi afară încercaţi s-o rejectaţi  Semantică: pleonasm. 

Radio 

Guerrilla 
8.X, 

13.33 

Asta la revista 

mesei, nene!, 

moderator 

şi ca sport naţional, ne şi 

dispreţuim pe sine 

şi ca sport naţional, ne şi 

dispreţuim pe noi înşine 

Morfologie: forma de pronume 

reflexiv, pers. a III-a, sine nu are 

valoare de plural, ci doar de singular. 
Radio 

Guerrilla 
13.X, 

10.54 

Eliberadio, 

prezentator 

cu un glonte în plămân cu un glonţ în plămân Lexic: forma corectă este glonţ. 

Radio 

Guerrilla 
13.X, 

12.36 

Eliberadio, 

prezentator 

Ankara înlocuieşte 

Istanbulul ca şi capitală a 

Ankara înlocuieşte Istanbulul 

drept capitală a Turciei 

Sintaxă: este greşită intercalarea 

conjuncţiei şi între prepoziţia calităţii 



Turciei ca şi substantiv. 
Radio 

Guerrilla 
15.X, 

13.14 

Asta la revista 

mesei, nene!, 

moderator 

sunt puţin depresat sunt puţin deprimat Lexic, semantică: verbul a depresa a 

fost greşit folosit cu sensul verbului a 

se deprima. Probabil că vorbitorul a 

fost influenţat de cuvântul engl. 

depressed („deprimat”). Conform 

DEX, a depresa are sensul „a desface 

cu presa un ansamblu de două piese 

care au contact forţat; a rări puieţii 

crescuţi prea des; a modifica 

proprietăţile superficiale ale 

minereurilor cu ajutorul 

depresantelor”. 
Radio 

Guerrilla 
15.X, 

13.20 

Asta la revista 

mesei, nene!, 

moderator 

prigoniţi, desfiinţaţi, uşuici prigoniţi, desfiinţaţi, uşuit Pronunţare, lexic: cuvântul uşuit a 

fost pronunţat greşit (fără ca 

vorbitorul să se corecteze). 

 

RECOMANDĂRI  

● „inundaţiile au provocat relocarea a peste 10.000 de oameni” (30.IX, 14.22, Guerri-Light, prezentator) – recomandat: inundaţiile au 

provocat mutarea a peste 10.000 de oameni (verbul a reloca nu este înregistrat  în dicţionare). 

● „să revină pe creştere” (1.X, 14.01, Ştiri, Dragoş Olaru) – recomandat: să revină pe o pantă crescătoare/ascendentă. 

● „nedemnă de a fi discutată pe un radio atât de inteligent şi de cult cum e al nostru” (Asta la revista mesei, nene!, moderator, 8.X, 

13.16) – recomandat: nedemnă de a fi discutată la un radio / pe un post de radio atât de inteligent şi de cult... (extinderea abuzivă a 

uzului prepoziţiei pe). 

 

 


