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Radio România Actualităţi  

(martie 2011) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 3.III, 

13.32 

Ediţie specială, 

moderatoare 

„autostrăzile Românei au 

câţiva kilometri, maxim de 

ordinul sutelor” 

autostrăzile Românei au 

câţiva kilometri, maximum 

de ordinul sutelor 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 10.III, 

9.26 

Matinal, 

corespondent 

„În clădirile în care ţin 

cursuri, seminarii sau 

laboratoare” 

În clădirile în care ţin 

cursuri, seminare sau 

laboratoare 

Morfologie: Forma de plural a 

substantivului seminar (cu sensul 

„lecţie practică, cerc de studiu”) este 

seminare. Pluralul seminarii ar 

corespunde unui singular seminariu. 

RRA 17.III, 

15.17 

La minut, 

corespondent 

„după formule 

recomandate şi 

intelectualilor, deci a 

profesorilor” 

după formule recomandate şi 

intelectualilor, deci 

profesorilor 

Sintaxă: Folosirea greşită a formei de 

genitiv a substantivului profesori (cu 

articolul genitival a), în locul celei de 

dativ. 

RRA 17.III, 

16.01 

Radiojurnal, 

prezentatoare 

„mii de japoneji” mii de japonezi Pronunţare: Rostire greşită a 

etnonimului. 

RRA 17.III, 

16.09 

Radiojurnal, 

Meteo, 

prezentatoare 

„orele amiezei” orele amiezii Morfologie: Formă greşită de genitiv a 

substantivului. 

RRA 17.III, 

16.43 

Obiectiv: 

România!, 

corespondentă 

„dar studiile acolo le aduce 

o diplomă mult mai 

valoroasă” 

dar studiile acolo le aduc o 

diplomă mult mai valoroasă 

Sintaxă: Lipsa acordului dintre 

predicat şi subiect. 

RRA 30.III, 

21.06 

Semnături 

celebre, 

moderatoare 

„spuneţi-mi încă de la 

început” 

spuneţi-mi încă de la început Morfologie: Verbele de conjugarea a 

III-a, terminate la infinitiv în -e, se 

accentuează pe radical, nu pe sufix, 

spre deosebire de cele de conjugarea a 



 2 

II-a, terminate în -ea, care se 

accentuează pe sufix. 

RRA 30.III, 

21.21 

Semnături 

celebre, 

moderatoare 

„de-asta şi vroiam să...” „de-asta şi voiam să...” Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

RRA 30.III, 

22.03 

Radiojurnal, 

prezentator 

„în cazul pensiilor de peste 

o mie cinci sute lei” 

în cazul pensiilor de peste o 

mie cinci sute de lei 

Sintaxă: Prepoziţia de se foloseşte 

obligatoriu după numeralele mai mari 

sau egale cu douăzeci. 

RRA 30.III, 

22.13 

Radiojurnal, 

corespondent 

„şedinţa anuală a 

euroregiunii 

[ieuroregiunii]” 

şedinţa anuală a 

euroregiunii [euroregiunii] 

Pronunţare: Cuvintele neologice cu e 

la iniţială nu se rostesc cu „ie”, ca 

formele verbului a fi (este, eram) sau 

ale pronumelui personal (eu, el, ea). 

RRA 30.III, 

22.13 

Radiojurnal, 

corespondent 

„preşidenţia euroregiunii”  preşedinţia euroregiunii Lexic: Cuvântul preşedinţie este 

format de la preşedinte + -ie şi 

păstrează forma cuvântului de bază. 

RRA 30.III, 

22.27 

Radiojurnal, 

corespondent 

„în maxim două zile şi 

jumătate” 

„în maxim 60 de ore” 

în maximum două zile şi 

jumătate 

în maximum 60 de ore 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 30.III, 

22.32 

Radiojurnal, 

Sport, prezentator 

„pe locul doi în 

clasamentul jucătorilor cei 

mai vizaţi” 

pe locul doi în clasamentul 

jucătorilor celor mai vizaţi 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

formantului cel, din structura 

superlativului. 

 


