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Postul
Ziua, ora
Emisiunea, autorul greşelii
Greşeala
Varianta corectă
Explicaţia
RRA
25.III
9.31
Ştiri pe scurt
prezentator
În urma ninsorilor abundente din ultimile ore
În urma ninsorilor abundente din ultimele ore
Morfologie: adjectivul ultim are patru forme de flexiune: ultim, ultimă, ultimi, ultime, femininul plural fiind diferit de masculinul plural.
RRA
26.III
15.32
Ştiri pe scurt
prezentator
campionul mondial al categoriei supermijlocie 

campionul mondial al categoriei supermijlocii
Sintaxă: dezacord în caz al adjectivului supermijlocie; adjectivul este în cazul genitiv, la fel ca substantivul determinat categoriei.
RRA
26.III
15.32
Ştiri pe scurt
Daniela Matei
organizată prin colaborarea a mai multor instituţii 

organizată prin colaborarea mai multor instituţii/a mai multe instituţii
Morfologie:  în cazul cuantificatorului multe sunt două posibilităţi de exprimare a cazului genitiv: fie prin flexiune (multor), fie analitic, cu marca a.
RRA
26.III
15.40 
Ştiri pe scurt
Miruna Zăgănescu
mi-e frică să nu mă gândesc că orice mână de negustor cinstit
mi-e frică să mă gândesc că orice mână de negustor cinstit
Semantică: exprimare ilogică; sensul din contextul de faţă este „mă sperie ideea că orice mână de negustor cinstit...”. Probabil că prezentatoarea a făcut analogia cu exprimarea din construcţii de tipul „mi-e frică să nu plouă”, cu negaţie expletivă, unde sensul este „mi-e frică de posibilitatea de a ploua”.
RRA
26.III
16.11
Reporter
corespondent
pe un site de internet 
pe un site
Semantică: pleonasm.
RRA
26.III
18.32
Radiojurnal
Mirela Băzăvan

din punct de vedere a fiscalităţii
din punctul de vedere al fiscalităţii
Sintaxă: genitivul care urmează impune articularea substantivului regent punctul; în combinare cu un adjectiv, substantivul poate apărea nearticulat (din punct de vedere fiscal).
RRA
1.IV
22.33
Radiojurnal
Reporter 
Dragoş Ciocârlan

conform cutumei şi a sistemului
conform cutumei şi sistemului
Sintaxă: folosirea superfluă a articolului posesiv a. Prepoziţia conform impune substantivului următor cazul dativ, iar articolul posesiv marchează cazul genitiv.
RRA
1.IV
22.33
Radiojurnal
Reporter 
Dragoş Ciocârlan

conţinând prevederi
conţinând prevederi
Ortoepie: substantivul prevedere se accentuează pe cea de a treia silabă, aşa cum se accentuează şi substantivul vedere.
RRA
2.IV
17.52
Radiojurnal
Prezentatoare
pot face observaţii ale cerului
pot observa cerul
Semantică: exprimare ambiguă; verbul a observa nu este echivalent semantic cu locuţiunea a face observaţie. 
Construcţia a face observaţie are alt sens în limba română: „a mustra”, „a dojeni”.
RRA
2.IV
18.21
O zi într-o oră
Mirela
Băzăvan
permiteţi-mi
permiteţi-mi
Morfologie: la imperativ, verbul a permite se accentuează pe radical, nu pe sufix.
RRA
2.IV
18.27
O zi într-o oră
Mirela Băzăvan
Această reţinere şi această percheziţie s-a iscat
Această reţinere şi această percheziţie s-au iscat
Sintaxă: dezacord; subiectul propoziţiei este multiplu, se impune acordul predicatului la plural.
RRA
2.IV
22.05
Radiojurnal
Prezentator
Să fie desemnat candidat la Preşedenţia României
Să fie desemnat candidat la Preşedinţia României
Lexic, ortoepie: substantivul este derivat de la preşedinte cu sufixul -ie.
RRA
8.IV,
8.02
Radiojurnal
Reporter
Care precede punctul vamal
Care precedă punctul vamal
Morfologie: formele de indicativ prezent ale verbului a preceda sunt: eu preced, tu precezi, el/ei precedă; forma de persoana a III-a precede ar corespunde formei de infinitiv a precede.
RRA
8.IV,
8.24
Matinal
Prezentatoarea unei rubrici
Cu o perioadă de minim un an
Cu o perioadă de minimum un an
Morfologie: forma minim se foloseşte adjectival, iar minimum, adverbial.
RRA
8.IV,
8.27
Matinal
Prezentator
Ministrul Finanţelor insistă în ideea de a impozita...
Ministrul Finanţelor insistă pe ideea de a impozita...
Sintaxă: greşeală de regim prepoziţional, rezultată, probabil, din suprapunerea cu a persista în.
RRA
8.IV,
9.02
Radiojurnal
Reporter
Clădirile Parlamentului şi Preşidenţiei
Clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei
Lexic, ortoepie: substantivul are structura preşedinte + sufixul -ie.
RRA
8.IV,
9.04
Radiojurnal
Prezentator
Preşedenţia Uniunii Europene
Preşedinţia Uniunii Europene
Lexic, ortoepie: substantivul are structura preşedinte + sufixul -ie.
RRA
8.IV,
8.05
Radiojurnal
Corespondent
Atât din partea puterii, cât şi ai opoziţiei
Atât din partea puterii, cât şi a opoziţiei
Sintaxă: dezacord al articolului genitival.
RRA
15.IV,
9.08
Radiojurnal
Corespondent 
Drept pentru care candidatul propus de socialişti...
Drept care candidatul propus de socialişti...
Semantică: pleonasm (care are ca sursă stilul juridic-administrativ).
RRA
15.IV,
9.09

Radiojurnal
Corespondent
În comisiile de specialitate a Parlamentului
În comisiile de specialitate ale Parlamentului
Sintaxă: dezacord al articolului genitival.
RRA
16.IV,
13.21
Radiojurnal
Prezentatoare
În intervalul orar zece − doisprezece 
În intervalul orar zece − douăsprezece
Sintaxă: numeralele care îl conţin pe doi folosite pentru exprimarea orei trebuie să aibă formă de feminin.
RRA
16.IV,
13.28
Sport
Adrian Soare
Dinamo a anunţat săptămâna trecută că dă în judecată fostul patron al clubului
Dinamo a anunţat săptămâna trecută că-l dă în judecată pe fostul patron al clubului
Sintaxă: lipsa prepoziţiei gramaticalizate pe, marcă a complementului direct exprimat prin substantive cu trăsătura [+ personal].
RRA
16.IV,
13.29
Sport
Tiberiu Tudor
Formaţia locală [olimpic]
Formaţia locală [olempic]
Ortoepie: pronunţare greşită a numelui formaţiei străine.
RRA
16.IV,
13.36
Ediţie specială
Silvia Ilieş
Va prelua preşidenţia Uniunii Europene
Va prelua preşedinţia Uniunii Europene
Lexic, ortoepie: substantivul are structura preşedinte + sufixul -ie.
RRA
16.IV,
13.58
Ediţie specială
Silvia Ilieş
Despre problemele care le aveţi cu legea unică de salarizare
Despre problemele pe care le aveţi cu legea unică de salarizare
Sintaxă: lipsa prepoziţiei gramaticalizate pe, care marchează relativul complement direct.
RRA
16.IV,
14.02
Radiojurnal
Angela Bârgăoan
Şi vor veni şi prima tranşă, cinci milioane de euro
Şi va veni şi prima tranşă, cinci milioane de euro
Sintaxă: dezacord.

RECOMANDĂRI
 „creştinii vor sărbători Paştile” (Radio România Actualităţi, 1.IV, 9.48); recomandat: Paştele
„aş vrea să mă întorc înapoi (Radio România Actualităţi, 3.IV, 21.17); recomandat: aş vrea să mă întorc
„Primul-ministru, Emil Boc” (Radio România Actualităţi, 16.IV, 13.08); recomandat: prim-ministrul
„Primului-ministru, Emil Boc” (Radio România Actualităţi, 16.IV, 13.32); recomandat: prim-ministrului

				


