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Data,
ora
19.IX,
14.00

Emisiune,
autorul greşelii
Ştiri,
prezentatoare

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

„Aceasta precede o altă
manifestare”

Aceasta precedă o altă
manifestare

RRA

19.IX,
16.49

„A atras la maxim atenţia”

A atras la maximum atenţia

RRA

21.IX,
17.49

Poveşti de
ascultat,
prezentator
Ştiri,
prezentatoare

„Păi spuneţi-ne!”

Păi spuneţi-ne!

RRA

21.IX,
18.17

Ştiri,
corespondent

„Adevăraţii hoţi se află în
rândurile Guvernului şi a
PDL-ului”

Adevăraţii hoţi se află în
rândurile Guvernului şi ale
PDL-ului

RRA

21.IX,
18.43

Ştiri,
prezentator

„Pentru că presa a speculat
foarte mult astăzi pe un
aspect”

Pentru că presa a speculat
foarte mult astăzi cu privire
la un aspect

RRA

28.IX,
13.05

Radiojurnal,
prezentator

„pentru proiectele de
management ale
deşeurilor”

pentru proiectele de
management al deşeurilor

Morfologie: Verbul este de conjugarea
I (a preceda), nu de conjugarea a III-a
(*a precede), iar la indicativ, persoana
a III-a, corect este precedă, nu
*precede.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Morfologie: Forma de imperativ a
verbului de conjugarea a III-a a spune
trebuie accentuată pe radical, nu pe
sufix.
Sintaxă: Dezacord. Pronumele
semiindependent trebuie să aibă formă
de feminin, neutru (ale), fiindcă se
acordă în gen şi număr cu substantivul
rândurile.
Sintaxă: Folosire abuzivă a prepoziţiei
pe, în locul unei structuri cu sens
relaţional (cu privire la, în ceea ce
priveşte etc.).
Sintaxă: Acord greşit al articolului
genitival al; acesta ar fi trebuit să se
acorde în gen şi număr cu substantivul

Post
RRA

1

management, nu cu proiectele −
managementul deşeurilor, nu
proiectele deşeurilor.
Morfologie: Formă greşită de
conjunctiv a verbului a avea.
Morfologie: Forma de imperfect vroia
este un hibrid între voia (de la verbul a
voi) şi vrea (de la verbul a vrea).
Sintaxă: Dezacord în gen al
numeralului cardinal.
Pronunţare: Rostire greşită a
substantivului neologic.
Pronunţare: Accentuare greşită a
substantivului.
Sintaxă: Lipsa acordului în gen al
numeralului ordinal.
Morfologie: Forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială.
Pronunţare: Rostire greşită a numelui
propriu franţuzesc.

2.X,
12.46
2.X,
12.53

România la ea
acasă, prezentator
România la ea
acasă, prezentator

„ne-am bucura să aibe
rezultate favorabile”
„sau vroia câte unu’ să-şi
cumpere un peşte”

ne-am bucura să aibă
rezultate favorabile
sau voia câte unu’ să-şi
cumpere un peşte

2.X,
13.05
2.X,
13.10
2.X,
14.01
2.X,
14.36
2.X,
14.37

Radiojurnal,
corespondentă
Radiojurnal,
Sport, prezentator
Ştiri,
prezentatoare
Top 30,
prezentator
Top 30, Promo,
voce

„va avea consilieri din
douăzeci şi unu de ţări”
„diviziei naţionale de rugbi
[ruibi]”
„unul dintre creditorii
României”
„ediţia a doisprezecea”

va avea consilieri din
douăzeci şi una de ţări
diviziei naţionale de rugbi
[ragbi]
unul dintre creditorii
României
ediţia a douăsprezecea

„potoleşte-ţi foamea cu
hituri la maxim”

potoleşte-ţi foamea cu hituri
la maximum

RRA

3.X,
17.13

„prinţul Bibescu şi Marcel
[marcel] Proust”

prinţul Bibescu şi Marcel
[marsel] Proust

RRA

8.X,
21.03

Obiectiv,
România,
corespondent
Ştiri,
prezentatoare

vânzarea de autovehicule
cei care renunţă la un
autovehicul

Pronunţare: Rostire greşită a
substantivului.

RRA

8.X,
21.58

„vânzarea de
autovehicole”
„cei care renunţă la un
autovehicol”
„a acestei acţiuni purtată
de”

a acestei acţiuni purtate de

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al
adjectivului participial.

RRA
RRA

RRA
RRA
RRA
RRA
RRA

Sport, comentator

2

RECOMANDĂRI
„Cum vă surâde ideea?” (RRA, 19.IX, 15.57) – recomandat: Vă surâde ideea?
„România este o ţară care se aliniază tendinţelor” (RRA, 19.IX, 16.16) – recomandat: România este o ţară care se aliniază la tendinţele;
„după publicarea raportului de ţară pe justiţie” (RRA, 28.IX, 13.04) − corect: privind justiţia;
„primul-ministru a anunţat la postul public de televiziune” (RRA, 2.X, 12.01) − corect: prim-ministrul.
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