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Postul: Radio Guerrilla 
Monitorizare: Blanca Croitor 
Perioada: 1–21 martie 2008 

 
 

Postul Ziua, 
ora 

Emisiunea, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Varianta corectă ExplicaŃia  

Radio 
Guerrilla 

4.III; 
10.03 

Ştiri,  
prezentator 

Semnarea unui contract se 
va face pe minim un an.  

... pe minimum un an. lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 

Radio 
Guerrilla 

6.III; 
13.07 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

marele femei ale neamului 
românesc 

marile femei ale neamului 
românesc 

ortoepie: forma de feminin plural a  
adjectivului mare este mari; greşeala 
a apărut prin neanticiparea mesajului 
(este un accident, nu poate fi o 
greşeala de necunoaştere a formei;) 

Radio 
Guerrilla 

6.III; 
13.41 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

Hai să mai ne uităm şi la 
femeile care n-au alergat pe 
bârnă toată viaŃa.  

Hai să ne mai uităm şi la 
femeile care n-au alergat pe 
bârnă toată viaŃa. 

sintaxă: adverbul mai trebuie să fie 
plasat între pronumele personal 
neaccentuat şi verb; greşeala se 
datorează neanticipării mesajului; 

Radio 
Guerrilla 

6.III; 
13.54 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

...pentru că sunt destui de 
mulŃi oameni fără un 
discernământ pozitiv, să 
zicem aşa, în presa 
românească. 

...pentru că sunt destul de 
mulŃi oameni... / 
...pentru că sunt destui 
oameni... 

sintaxă: adverbul destul nu trebuia 
acordat; greşeala a apărut prin 
suprapunerea celor două structuri 
menŃionate alături, la rubrica 
„Varianta corectă”; 

Radio 
Guerrilla 

7.III; 
11.22 

Eliberadio, 
prezentator 

la Cluj începe să se facă 
mai frig începând de mâine 

la Cluj începe să se facă mai 
frig de mâine 

semantică: repetiŃie; 

Radio 
Guerrilla 

7.III; 
13.02 

Ştiri,  
prezentator 

locuitorii a doisprezece Ńări, 
printre care şi România 

douăsprezece Ńări sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 
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Radio 
Guerrilla 

10.III; 
13.28 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

La mine în casă se 
cumpăra... două ziare 
tabloide.  

La mine în casă se 
cumpărau... două ziare 
tabloide. 

sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat, din cauza neanticipării 
mesajului (subiectul este postpus 
verbului-predicat); 

Radio 
Guerrilla 

10.III; 
13.50 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

aicea vroiam să... aicea voiam să... morfologie: forma corectă de 
imperfect a verbului a voi este fără 
consoana -r- (aceasta apare prin 
influenŃa verbului a vrea); deşi sunt 
foarte frecvente, formele vroiam, 
vroiai etc. sunt considerate greşite; 

Radio 
Guerrilla 

10.III; 
13.50 

Asta la revista 
mesei, nene!,  
moderator 

zi-mi cât câştigă cel mai 
tare paparazzi din 
România [...] care a fost 
suma cea mai mare câştigată 
de un paparazzi în 
România 

cel mai tare paparazzo [...] 
un paparazzo 

lexic, morfologie: forma de singular 
este paparazzo; paparazzi este forma 
de plural (cf. DOOM); substantivul a 
fost tratat ca unul invariabil, mai ales 
că forma corectă de singular are un 
final care nu este specific limbii 
române şi cu care vorbitorii români 
sunt mai puŃin obişnuiŃi; 

Radio 
Guerrilla 

14.III; 
11.04 
 

Ştiri, 
prezentator 

preşedenŃia Executivului şi 
preşedenŃia... 

preşedinŃia lexic: forma corectă este cu -i (cf. 
preşedinte); 
 

Radio 
Guerrilla 

17.III; 
12.52 

Eliberadio, 
moderator 

asta-i tema care o fac mâine 
la TVR 1 

asta-i tema pe care o fac 
mâine la TVR 1 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcŃia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziŃia pe; 

Radio 
Guerrilla 

22.III; 
11.46 

Weekend 
brunch - Print 
viu, 
prezentatoare 

Personal, aş avea şi eu 
câteva sfaturi pentru... 

Aş avea şi eu câteva sfaturi 
pentru... 

semantică: folosirea adverbului 
personal în acest context nu se 
justifică din punct de vedere 
semantic;  

 


