
Radio România Actualităţi 
Isabela Nedelcu 
 

 
16 octombrie 2007 – marţi 

 
16.00−17.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

16,05 

Radio Jurnal „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

16,06 

Radio Jurnal ??„întâlnirii de lucru organizată”„întâlnirii de lucru organizate”Domeniu: sint
Dezacord în c
regentul întâln

16,14 

Radio Jurnal „acţiuni soldate cu uciderea unor 
soldaţi” 

„acţiuni încheiate cu uciderea 
unor soldaţi” 

Domeniu: stili
Este deranjată
apropiate în co

16,28 

Obiectiv 
România 

„aş îndrăzni o ultimă întrebare” „aş îndrăzni să pun o ultimă 
întrebare” 

Domeniu: sint
Elipsa regentu
întrebare. A în
cu cuvânt care
ceva.” 

16,53 

Obiectiv 
România 

„iminenţa unui eventual impact”„producerea unui eventual 
impact” 

Domeniu: log
Iminenţa şi ev
vedere semant
„posibil, prob

 

18 octombrie 2007 – joi 
09.00−10.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

09,07 

Radio Jurnal „cotidianelor” „cotidienelor” Domeniu: mo
Conform DOO
cotidian este c
plural este ma
alternanţa voc

09,07 

Radio Jurnal „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

09,07 

Radio Jurnal „cotidianelor” „cotidienelor” Domeniu: mo
Conform DOO
cotidian este c
plural este ma
alternanţa voc

09,55 

Euro muzica 
(C. Marica) 

„pe final” „la final” Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se 
eadecvate. n 

 

26 octombrie 2007 – vineri 
13.00−14.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

13,06 

Radio Jurnal „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

13,07 

Radio Jurnal „pe unele din aceste pieţe” „pe unele dintre aceste pieţe” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

13,07 
Radio Jurnal „Alexandria” „Alexandria” Domeniu: fon

Accentul este 

13,12 

Radio Jurnal „a minimalizat [...] datorită” „a minimalizat [...] din cauza” Domeniu: sem
Într-un contex
prepoziţională
prepoziţia dat

13,19 

Cadrane „ca şi consumator” „în calitate de consumator” Domeniu: mo
Şi este parazit
utilizarea altor
redarea acelei

13,23 Cadrane „a ales ca şi chilie” „a ales drept chilie” Idem. 
13,30 Cadrane  „o parte din oamenii” „o parte dintre oamenii” Vezi supra. 
 
 
 
 
 

 
 



27 octombrie 2007 – sâmbătă 
 
21.00−22.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
21,17 Întâlniri 

esenţiale 
„sunteţi o personalitate … nu 
numai din cauza materialelor” 

„sunteţi o personalitate … nu 
numai datorită materialelor” 

Domeniu: sem
Într-un contex
iar într-un con
din cauza. 

21,23 Întâlniri 
esenţiale 

„vroiam eu să aduc vorba” „voiam eu să aduc vorba” Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

21,46 Întâlniri 
esenţiale 

„doi ani jumate” „doi ani jumătate” Domeniu: lexi
Forma jumate

 

5 noiembrie 2007 – luni 
 
16.00−17.00 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

16,06 

Radio jurnal „[...] cât şi pentru” „[...]atât... cât şi pentru” Domeniu: sint
Locuţiunea co
corelativ atât.

16,26 

Obiectiv 
România 

„ca să se elimine posibilitatea ca 
să...” 

„ca să se elimine posibilitatea 
să...” 

Domeniu: sint
Propoziţia nec
construieşte cu
Tiparul de con
ca să, element
circumstanţial
Vreau să te vă

16,31 

Obiectiv 
România 

„trebuiesc instalate” „trebuie instalate” Domeniu: mo
Verbul a trebu
unipersonal ca
formele trebui

16,39 

Obiectiv 
România 

„politicienii din România şi 
Italia” 

„politicienii din România şi 
din Italia” 

Domeniu: sint
În coordonare
vorba de două
 

16,43 
Obiectiv 
România 

„aş mai vrea să completez faptul 
că” 

„aş mai vrea să adaug faptul 
că” 

Domeniu: lexi
Verbul adecva



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
Reportera a vr
un fapt. 

16,47 
16,48 

Obiectiv 
România 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

16,48 

Obiectiv 
România 

„nu vroia să rişte” „nu voia să rişte” Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

16,53 

Obiectiv 
România 

„e cel mai mare de la noi ca şi 
număr de clienţi” 

„e cel mai mare de la noi ca 
număr de clienţi” 

Domeniu: mo
Şi este parazit
evitarea unei c

 

8 noiembrie 2007 – joi 
 
16.00−17.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

16,03 

Radio jurnal „vor decide locaţiile” „vor decide locurile” Domeniu: lexi
Folosirea nead
„loc”, cu care 
cuvântului loc
pentru lucruri 
Contract prin 
şi să asigure c
un timp determ
(DEX 1996).

16,04 

Radio jurnal „o parte din preşedinţii” „o parte dintre preşedinţii” Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

16,05 
Radio jurnal „unul din principalele obiective” „unul dintre principalele 

obiective” 
Idem. 

16,25 
Obiectiv 
România 

„pe locaţie” „pe loc” Vezi supra. 

16,35 
Obiectiv 
România 

„pancardele” „pancartele” Domeniu: fon
Forma corectă

 

 
 



9 noiembrie 2007 – vineri 
 
13.00−14.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

13,00 

Radio jurnal „guvernele din Italia şi Spania” „guvernele din Italia şi din 
Spania” 

Domeniu: sint
În coordonare
vorba de două

13,00 

Radio jurnal „din Marea Britanie şi Olanda” „din Marea Britanie şi din 
Olanda” 

Domeniu: sint
În coordonare
vorba de două

13,05 

Radio jurnal „în Elveţia sau Austria” „în Elveţia sau în Austria” Domeniu: sint
În coordonare
vorba de două

13,05 

Radio jurnal „una din cele mai puternice” „una dintre cele mai 
puternice” 

Domeniu: mo
Se preferă util
când urmează 
relaţia parte–î

13,09 
13,10 

Radio jurnal „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

13,16 Radio jurnal „primului-ministru” „prim-ministrului” Idem.  

13,26 

Cadrane „director al celei de-a 
şaptesprezecea ediţie” 

„director al celei de-a 
şaptesprezecea ediţii” 

Domeniu: sint
Dezacord în c
Ulterior, crain
construcţie. 

13,43 

Cadrane „ultimile probe” „ultimele probe” Domeniu: mo
Forma de fem
ultime. 

13,44 

Cadrane „au mai cerut să poată servi 
masa” 

„au mai cerut să poată lua 
masa” 

Domeniu: mo
Sensul verbulu
„Tranz. A pun
# A prezenta c
cineva cu ceva
mănânce sau s
Pentru sensul 
acest context, 

13,55 Cadrane  „al primului-ministru” „al prim-ministrului” Vezi supra. 
 

 
 



17 noiembrie 2007 – sâmbătă 
 
15.30−16.30  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

15,32 

Care mai de 
care 

„pe finalul războiului” „la finalul războiului” Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se 
neadecvate. 

15,35 

Care mai de 
care 

„ca orice cetăţean” „ca orice locuitor” Domeniu: fon
Era preferabil 
cetăţean, deoa
neeufonie. 

15,35 
15,37 
15,38 

Care mai de 
care 

„optâsprezece” „optsprezece” Domeniu: lexi
Numeralul com
spre + zece. A
e dificil de pro

15,36 

Care mai de 
care 

„ea vroia” „ea voia” Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

15,42 
Care mai de 
care 

„după-amiezele” „după-amiezile” Domeniu: mo
Pluralul substa

 

19 noiembrie 2007 – luni 
 
17.00−18.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

17,14 

Obiectiv 
România 
(corespondent) 

„încă mai sunt tiruri” „încă/mai sunt tiruri” Domeniu: sem
Pleonasm. 

17,39 

Obiectiv 
România 
(corespondent) 

„au mai fost încă două 
premii” 

„au mai fost două premii”/„au 
fost încă două premii” 

Idem.  

17,43 

Obiectiv 
România 
(prezentatoare) 

„mai sunt încă copii” „mai sunt copii” Idem. 
S-a produs aic

17,49- 
17,50 

Obiectiv 
România 

„celor 45 de existenţă 
Phoenix” 

„celor 45 de ani de existenţă 
Phoenix” 

Domeniu: sint
Omiterea dete



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(prezentatoare) 

 

21 noiembrie 2007 – miercuri 
 
13.00−14.00 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

13,03 
13,04 

Radio jurnal 
(prezentator) 

„primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

13,03 
Radio jurnal 
(prezentator) 

„primului-ministru” „prim-ministrului” Idem. 

13,08 

Radio jurnal „grevei de transport intrată 
astăzi în a treia săptămână” 

„grevei de transport intrate 
astăzi în a treia săptămână” 

Domeniu: sint
Dezacord în c
adjectivul intr

13,38 
Cadrane 
(corespondent) 

„ostatec” „ostatic” Domeniu: lexi
Cuvântul are f

14,00 

Cadrane 
(prezentator) 

„preţul supleţii” „preţul supleţei” Domeniu: mo
Forma de gen
desinenţa e – s

 

25 noiembrie 2007 – duminică 
 
14.00−16.00  
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

14,06 

Lumea noastră 
(corespondent) 

„ca şi câştigători” „în calitate de câştigători” Domeniu: mo
În acest conte
„ca” („ca câş
poate folosi si

14,07 
Lumea noastră 
(corespondent) 

„va mai citi încă multe” „va mai citi multe”/„va citi 
încă multe” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

14,26 

Fotbal minut cu 
minut 
(corespondent) 

„optusprezece puncte” „optsprezece puncte” Domeniu: mo
Numeralul com
spre + zece. A
e dificil de pro
cu u este popu

14,31 
Fotbal minut cu 
minut 

„oaspeţii conduc unu la zero”„oaspeţii conduc cu unu la 
zero” 

Domeniu: sint
Verbul a cond



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(corespondent) prepoziţia cu.

14,33 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„drept pentru care” „drept care” Domeniu: sint
Alăturarea pre
pleonastică, ac
este suficientă

14,36 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„derbiul” „derbiul” Domeniu: fon
Accentul este 

14,36 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„sunteţi doi dintre oamenii 
care faceţi parte [...]” 

„sunteţi doi dintre oamenii 
care fac parte [...]” 

Domeniu: sint
Acordul locuţ
oamenii (la pe

14,39 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„ca şi comentator sportiv” „în calitate de comentator 
sportiv” 

Vezi supra. 

14,53 

Fotbal minut cu 
minut 
(corespondent) 

„a formaţiei pregătită” „a formaţiei pregătite” Domeniu: sint
Dezacord în c
formaţiei. 

15,00 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„s-a expirat timpul” „a expirat timpul” Domeniu: mo
Verbul a expir
apărut probab
termina. 

15,25 

Fotbal minut cu 
minut 
(prezentator) 

„maxim două tururi” „maximum două tururi” Domeniu: lexi
În acest contex
adjectivul max

15,44 
15,46 

Fotbal minut cu 
minut 
(corespondent) 

„pe acest final de meci” 
„pe acest final de partidă” 

„în acest final de meci” 
„în acest final de partidă” 

Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe se
neadecvate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio România Actualităţi 
Isabela Nedelcu 
27 noiembrie – 11 decembrie 

 
27 noiembrie 2007 – marţi 

 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

16,10 

Radio jurnal  „primul-ministru” „prim-ministrul” Domeniu: mo
Conform DOO
substantivului

16,21 

Obiectiv 
România 
(prezentatoare) 

„am mai făcut încă un pas” „am mai făcut un pas”/„am 
făcut încă un pas” 

Domeniu: sem
Pleonasm. 

16,30 

Obiectiv 
România 
(prezentatoare) 

„dar însă trebuie să [...]” „dar/însă trebuie să [...]” Domeniu: sem
Pleonasm. Am
coordonare  ad

16,43 

Obiectiv 
România 
(corespondentă) 

„mă bucur foarte tare” „mă bucur foarte mult” Domeniu: lexi
Este recomand
într-un astfel d

 

2 decembrie 2007 – duminică 
 

Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

15,12 

Lumea noastră 
(moderatorare) 

„mai ţi-aduci aminte” „îţi mai aduci aminte” Domeniu: sint
Semiadverbul
reflexiv îţi şi v

15,30 

Lumea noastră 
(moderatorare) 

„Vroiam să vă duc cu mintea 
undeva departe.” 

„Voiam să vă duc cu mintea 
undeva departe.” 

Domeniu: mo
Forma de imp
contaminarea 
imperfectul lu

15,40 

Lumea noastră 
(moderatorare) 

„cei care sunt acasă servesc 
masa” 

„cei care sunt acasă iau masa” Domeniu: mo
Verbul nerefle
reflexiv a se s
Sensul verbulu
masă mâncare
mâncare ca să
să mănânce. #
(DEX 1996). 



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

15,56 

Lumea noastră 
(moderatorare) 

„Ce-şi doreşte Dorel Vişan pe
finalul nostru de oră?” 

„Ce-şi doreşte Dorel Vişan la 
finalul nostru de oră?” 

Domeniu: sint
Potrivită în co
actuală, pe s
neadecvate. 

 

9 decembrie 2007 – duminică 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

16,29 

Lumea noastră 
(moderatorare) 

„un momenţel mic” „un moment mic”/„un 
momenţel” 

Domeniu: sem
Pleonasm. Fo
intenţionat ace

16,31 
Lumea noastră 
(moderatorare) 

„Sunt convinsă că cadoul 
meu de Crăciun îi face bine.”

 Domeniu: fon
Cacofonie. 

16,39 
Lumea noastră 
(prezentatoare) 

„revin iarăşi” „revin” Domeniu: sem
Pleonasm. 

20,43 

Fotbal minut cu 
minut 
(corespondent) 

„maxim 3 metri distanţă” „maximum 3 metri distanţă” Domeniu: lexi
În acest conte
adjectivul max

22,02 

Radio Jurnal 
(prezentator) 

„să aibe în vedere” „să aibă în vedere” Domeniu: mo
Terminaţia ve
a 3-a, nr. sg. e

 

10 decembrie 2007 – luni 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

11,14 
Studio deschis 
(prezentatoare) 

„Pădurarul poate prevede un 
eventual dezastru.” 

„Pădurarul poate prevedea un 
eventual dezastru.” 

Domeniu: mo
Forma de infin

 

11 decembrie 2007 – marţi 
 
Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  

9,03 

Radio Jurnal „minim 30%” „minimum 30%” Domeniu: lexi
În acest conte
adjectivul min

10,29 
Ziua şi 
evenimentul 

„să ne reîntâlnim pe acest 
subiect” 

„să ne reîntâlnim cu acest 
subiect” 

Domeniu: sint
Potrivită în co



Ora  Emisiune Varianta gresita  Varianta corecta  Explicatie  
(prezentatoare) actuală, pe s

neadecvate. 
 
 
 
 


	Isabela Nedelcu

