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Data, 
ora 

Emisiunea, 
autorul greşelii 

Greşeala Varianta corectă Domeniul, explicaŃia 

1.03, 
7.04 

Radiojurnal 
Crainic 

Pe fondul cererii ridicate de 
valută şi a sentimentului negativ 

Pe fondul cererii ridicate de valută 
şi al sentimentului negativ 

Sintaxă: dezacord al articolului 
genitival 

1.03, 
07.18 

Sport 
Crainic 

A fost un meci dominat capo al 
fine 

A fost un meci dominat da capo al 
fine 

Lexic: expresie străină incompletă 

1.03, 
11.00 

Radiojurnal 
Crainic 

Pe fondul cererii ridicate de 
valută şi a sentimentului negativ 

Pe fondul cererii ridicate de valută 
şi al sentimentului negativ 

Sintaxă: dezacord al articolului 
genitival 

3.03, 
7.02 

Radiojurnal 
Corespondent 

Următoarele două luni rămase 
până la investirea oficială în 
funcŃie 

Următoarele două luni rămase 
până la învestirea oficială în 
funcŃie 

Semantică: confuzie paronimică 

3.03, 
7.24 

Matinal 
Corespondent 

Următoarea pe listă [pentru 
construirea unei parcări] ar fi 
locaŃia din faŃa Ministerului 
Transporturilor 

Următorul pe listă ar fi locul din 
faŃa Ministerului Transporturilor 

Semantică: folosire improprie a 
neologismului locaŃie 

3.03, 
7.24 

Matinal 
Corespondent 

Un preŃ de maxim [...] lei noi Un preŃ de maximum [...] lei noi Morfologie: forma maxim are 
utilizare adjectivală, iar maximum, 
utilizare adverbială 

3.03, 
7.32 

Sport 
Crainic 

GraŃie tripletei sud-americane 
adusă în Ghencea în această 
iarnă 

GraŃie tripletei sud-americane 
aduse în Ghencea în această iarnă 

Sintaxă: dezacord în caz al 
adjectivului participial 

5.03, 
18.40 

O zi într-o oră 
Corespondentă, 
FranŃa 

Se situează la nivelul a 
patruzeci şi una de procente 

Se situează la nivelul a patruzeci 
şi unu de procente 

Sintaxă: dezacord în gen al 
numeralului 

7.03, 
8.19 

Matinal 
Corespondentă 

Iată, spre [ecsemplu], că... Iată, spre [egzemplu], că... Ortoepie: pronunŃie greşită a lui x 
intervocalic 

7.03, 
8.44 

Matinal 
Corespondentă 

Până la ora doisprezece se 
lucrează 

Până la ora douăsprezece se 
lucrează 

Sintaxă: pentru exprimarea orei, 
numeralele care-l conŃin pe doi se 
folosesc la forma de feminin 

10.03, 
7.38 

Sport 
Crainic 

Treizeci şi unu de sutimi Treizeci şi una de sutimi Sintaxă: dezacord în gen al 
numeralului 

13.03, 
14.39 

Studioul de 
după-amiază 
Realizator 

Un refren care poate fi posibil Un refren care este posibil Semantică: pleonasm 

13.03, 
15.07 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

Coordonatoarea grupului de 
lucru specializat ai celor care au 
elaborat... 

Coordonatoarea grupului de lucru 
specializat al celor care au 
elaborat... 

Sintaxă: dezacord al articolului 
genitival 

13.03, 
15.09 

Studioul de 
după-amiază 
Corespondentă 

Câte din subiectele acestea ai 
reuşi să le faci, aşa, la prima 
vedere? 

Câte din subiectele acestea ai reuşi 
să faci, aşa, la prima vedere? 

Sintaxă: anacolut 



17.03, 
7.23 

Matinal 
Corespondent 

Mai exact pe DN şaptisprezece Mai exact pe DN şaptesprezece Ortoepie: formă greşită a 
numeralului 

17.03, 
7.45 

Matinal 
Eugen Rusu 

În domeniul serviciilor şi a 
turismului 

În domeniul serviciilor şi al 
turismului 

Sintaxă: dezacord al articolului 
genitival 

17.03, 
7.51 

Matinal 
ColŃul copiilor 
Reporter 

Zi, aşa, trăsnăile care le faci tu?  Zi, aşa, trăsnăile pe care le faci tu? Sintaxă: lipsa prepoziŃiei 
gramaticalizate pe, care ar trebui 
să însoŃească pronumele relativ cu 
funcŃie de complement direct 



 

18.03, 
7.30 

Matinal 
Dan CreŃa 

Le suportăm, ne complacem Le suportăm, ne complăcem Morfologie: verbul a se complăcea 
aparŃine conjugării a doua (ca şi a 
plăcea), nu conjugării a treia 

18.03, 
7.34 

Sport 
Ştefan Alexiu 

Este implicată şi Rapidul, şi 
Steaua, şi Dinamo 

Sunt implicate şi Rapidul, şi 
Steaua, şi Dinamo 

Sintaxă: dezacord între subiect şi 
predicat 

18.03, 
7.48 

Matinal 
Dan CreŃa 

În una dintre cele mai 
costisitoare divorŃuri 

În unul dintre cele mai costisitoare 
divorŃuri 

Sintaxă: dezacord 

20.03, 
15.13 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

SpuneŃi-mi, vă rog, ... SpuneŃi-mi, vă rog, ... 

20.03, 
15.14 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

SpuneŃi-mi, vă rog, cum 
apreciaŃi 

SpuneŃi-mi, vă rog, cum apreciaŃi 

20.03, 
15.16 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

SpuneŃi-mi, vă rog, ... SpuneŃi-mi, vă rog, ... 

20.03, 
15.22 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

SpuneŃi-mi, vă rog, ... SpuneŃi-mi, vă rog, ... 

Morfologie: accentuare greşită a 
verbului, care, deşi este de 
conjugarea a treia, deci ar trebui să 
fie accentuat pe radical, este 
accentuat pe sufix, ca verbele de 
conjugarea a doua 

20.03, 
15.22 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

Din punctul dv. de vedere, ca şi 
director al... 

Din punctul dv. de vedere, ca 
director al... 

Sintaxă: şi parazitar 

20.03, 
15.32 

Studioul de 
după-amiază 
Cristina Iliescu 

Alături de colega mea, reporter 
de servici 

Alături de colega mea, reporter de 
serviciu 

Ortoepie: pronunŃie greşită a 
substantivului 


