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Postul: Europa FM 

Perioada: 20 septembrie − 20 octombrie 2009 

 

Postul Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul 

greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia 

Europa 

FM 

23.IX, 

11.38 

Europa 

Express, 

George Zafiu 

muzică virgulă comercială Muzică de factură/tip 

comercial(ă) 

Stilistică: Modalitate greşită de evitare 

a cacofoniei prin intercalarea în 

rostire, între cuvintele care creează 

cacofonia, a substantivului virgulă. 

Europa 

FM 

24.IX, 

09.05 

Deşteptarea, 

Ştiri, 

prezentator 

Aplicaţiile sunt bine-venite 

(candidaturile pentru posturi de 

portari ai reginei Angliei) 

Candidaturile/Înscrierile sunt 

bine-venite 

Lexic: A aplica şi aplicaţie cu sensul 

de a candida şi candidatură sunt 

calchiate după engleză, în română cele 

două cuvinte neînregistrând acest 

sens; termenii însă sunt utilizaţi foarte 

frecvent cu sensul din engleză şi este 

posibil ca acesta să se impună. 

Europa 

FM 

25.IX, 

07.55 

Deşteptarea, 

Monica 

Anghel 

 

Îşi păstrează problemele lor, 

indiferent de orice natură ar 

fi 

Îşi păstrează problemele, 

indiferent de natura lor/  
Îşi păstrează problemele lor, 

de orice natură ar fi ele 

Semantică: Utilizarea concomitentă a 

celor două structuri − indiferent de 

natura lor + de orice natură ar fi − 

este pleonastică. 

Europa 

FM 

29.IX, 

08.01 

Deşteptarea, 

Ştiri, 

prezentatoare 

Monica Pop, prorector pe 

probleme sociale 

Monica Pop, prorector în 

domeniul problemelor sociale 

Sintaxă: Extinderea incorectă a 

prepoziţiei pe.  

Europa  

FM 

5.X, 

18.34 

Interviurile 

Europa FM, 

Marian Voicu 

pe cine şi-ar dori domnul 

Geoană, dacă ajungeţi în turul 

doi, ca şi contracandidat 

pe cine şi-ar dori domnul 

Geoană, dacă ajungeţi în turul 

doi, drept contracandidat 

Sintaxă: Şi parazitar. 

Europa  

FM 

5.X, 

18.53 

Interviurile 

Europa FM, 

Marian Voicu 

după şedinţa Partidului Social-

Democrat care a durat 4 ore şi 

pe agenda căruia cazul Spiru 

după şedinţa Partidului Social-

Democrat care a durat 4 ore şi pe 

agenda căreia cazul Spiru Haret 

Sintaxă: Dezacord în gen al relativului 

(acordul s-a făcut, prin atracţie, cu 

substantivul partidul, în loc de 
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Haret a ocupat un loc 

important 

a ocupat un loc important şedinţa). 

Europa  

FM 

5.X, 

18.58 

Interviurile 

Europa FM, 

Marian Voicu 

asta vroiam să vă întreb asta voiam să vă întreb Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

Europa  

FM 

5.X, 

22.30 

Tribuna zero, 

Ovidiu 

Ioaniţoaia 

în seria 1 al diviziei B în seria 1 a diviziei B Sintaxă: Dezacord în gen al articolului 

genitival. 

Europa  

FM 

5.X, 

23.12 

Tribuna zero, 

Ovidiu 

Ioaniţoaia 

s-a mai văzut minuni s-au mai văzut minuni Sintaxă: Dezacord între verb şi 

subiectul postpus. 

Europa  

FM 

8.X, 

13.33 

România în 

direct, 

Adrian 

Ardelean 

să dau o şansă omului acesta să dau o şansă omului acestuia Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivului pronominal demonstrativ 

postpus regentului. 

Europa  

FM 

11.X, 

11.25 

Sunetul 

anilor, 

prezentator 

ne-ar făcea mare plăcere ne-ar face mare plăcere Morfologie: Forma corectă de infinitiv 

a verbului (prezentă şi în structura 

condiţionalului) este a face. 

 


