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Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

Europa 

FM 

2.VI, 

12.01 

Ştiri, 

prezentator 

„şaizeci şi unu de percheziţii 

domiciliare” 

şaizeci şi una de percheziţii 

domiciliare 

Sintaxă: Dezacord între 

numeral şi substantiv. 

Europa 

FM 

2.VI, 

13.30 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„este una dintre cele mai 

practicate obiceiuri”  

este unul dintre cele mai 

practicate obiceiuri 

Sintaxă: Dezacord în gen. 

Europa 

FM 

4.VI,  

13.33 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„schimbări masive de 

atitudine” 

schimbări mari de atitudine Semantică: Adjectivul masiv 

se foloseşte doar în legătură 

cu entităţi concrete, de 

dimensiuni mari; nu este 

perfect sinonim cu adjectivul 

mare, deci nu îl poate înlocui 

în orice context. 

Europa 

FM 

4.VI,  

13.37 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„şi eu am organizat la un 

moment dat întâlnirea de 10 

ani de la liceu” 

şi eu am organizat la un 

moment dat întâlnirea de 10 

ani de la terminarea liceului 

Semantică: Mesajul a fost 

neclar, din cauza lipsei unui 

cuvânt. 

Europa 

FM 

9.VI, 

13.43 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„De ce era dorinţa atât de 

mare că-l vroiaţi acum şi nu 

peste o săptămână?” 

De ceera dorinţa atât de mare 

că-l voiaţi atunci şi nu peste o 

săptămână? 

Morfologie: Formele de 

imperfect ale verbului a voi 

sunt fără „r”. Formele cu „r” 

apar prin influenţa verbului a 

vrea (eu vream, tu vreai...). 

Sintaxă: Vorbitorul a reluat 

în vorbire indirectă un 

fragment din mesajul 

anterior, al interlocutorului 

(Îl vreau acum) şi ar fi 

trebuit să modifice adverbul 

acum în forma specifică 



trecutului, atunci. 

Europa 

FM 

11.VI, 

13.01 

Ştiri, 

prezentatoare 

„se va înregistra până la 38 

de grade”  

se vor înregistra până la 38 de 

grade 

Sintaxă: Dezacord între 

subiect şi predicat. 

Europa 

FM 

11.VI, 

13.32 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„idei care se metisează şi se 

răspândesc apoi în lume” 

idei care se amestecă / se 

completează reciproc... 

Lexic, semantică: Verbul a 

metisa se referă la 

încrucişarea unor animale 

sau plante, este nepotrivită 

utilizarea sa în legătură cu 

ideile. 

Europa 

FM 

11.VI, 

13.32 

România în 

direct, Adrian 

Ardelean 

„Ce faceţi de Campionatul 

Mondial de Fotbal?” 

Ce faceţi în timpul 

Campionatului Mondial de 

Fotbal? 

Semantică: Utilizare 

nepotrivită a prepoziţiei, sub 

influenţa construcţiilor de 

Crăciun, de Anul Nou, de 

Paşte etc.  

Europa 

FM 

11.VI, 

18.53 

Interviurile 

Europa FM, 

Marian Voicu 

„a ajuns să se predea limba 

română prin intermediul 

ucrainienei” 

a ajuns să se predea limba 

română prin intermediul 

ucrainenei 

Lexic: Formele corecte ale 

substantivului sunt 

ucraineană (nominativ, 

acuzativ) şi ucrainenei 

(genitiv, dativ). 

Europa 

FM 

25.VI, 

13.57 

România în 

direct, 

Adrian 

Ardelean 

„sunt la fel de preocupaţi de 

siluetă, de felul cum arată, în 

comparaţie cu femeile” 

sunt la fel de preocupaţi de 

siluetă, de felul cum arată, ca 

şi femeile   

sunt mai preocupaţi / mai 

puţin preocupaţi de siluetă, de 

felul cum arată, în comparaţie 

cu femeile.  

Stilistică: Structură ilogică – 

secvenţa în comparaţie 

presupune un comparativ de 

superioritate sau de 

inferioritate (mai preocupaţi, 

mai puţin preocupaţi), nu un 

comparativ de egalitate.  

Europa 

FM 

28.VI, 

7.18 

Jurnalul de 

dimineaţă, 

Luca Pastia 

„i-a transferat pe cei mai 

bine cotaţi” 

i-a transferat pe cel mai bine 

cotaţi 

Sintaxă: Elementul cel din 

structura adverbului la gradul 

superlativ relativ este 

invariabil.   

Europa 

FM 

28.VI, 

7.43 

Deşteptarea, 

Monica Anghel 

„nu mai mi-aduc aminte” nu-mi mai aduc aminte Sintaxă: Topica neliterară a 

adverbului mai. 

Europa 28.VI, Minutul de „celulele cultivate în vitro” celulele cultivate in vitro Lexic: Forma corectă a 



FM 8.04 sănătate, 

Cristina Teacă 

locuţiunii este in vitro (cf. 

DOOM2). 

Europa 

FM 

28.VI, 

8.43 

Deşteptarea, 

Monica Anghel 

„[ecscrocherie]” escrocherie Pronunţare: Rostire incorectă 

a substantivului. 

Europa 

FM 

28.VI, 

12.02 

Ştiri, 

prezentator 

„două sute zece mii elevi” două sute zece mii de elevi Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de 

după numeralele de la 20 în 

sus. 

Europa 

FM 

28.VI, 

13.07 

Ştiri, 

prezentator, 

reporter 

„[ştatele de plată]” 

 

 statele de plată Pronunţare: Rostire incorectă 

a substantivului. 

Europa 

FM 

28.VI, 

13.08 

Ştiri, 

prezentator 

„patru lei şi treizeci şi doi 

virgulă cincizeci şi şapte 

bani” 

patru lei şi treizeci şi doi 

virgulă cincizeci şi şapte de 

bani 

Sintaxă: Lipsa prepoziţiei de 

după numeralele de la 20 în 

sus. 

Europa 

FM 

28.VI, 

13.44 

România în 

direct, 

Adrian 

Ardelean 

„după doisprezece clase” după douăsprezece clase Sintaxă: Numeralul 

doisprezece are flexiune în 

funcţie de gen, ca urmare, 

trebuie să se acorde la 

feminin.  

Europa 

FM 

29.VI,  

7.12, 

9.00 

Jurnalul de 

dimineaţă, 

Manuela 

Nicolescu 

[„ecsamenul”] [egzamenul] Pronunţare: Rostire incorectă 

a lui „x” intervocalic. 

Europa 

FM 

29.VI,  

10.01 

Ştiri, 

prezentatoare 

„şase oameni au murit... iar 

una este dată dispărută” 

şase oameni au murit iar unul 

este dat dispărut / şase 

persoane au murit iar una este 

dată dispărută 

Sintaxă: Dezacordul în gen al 

pronumelui.  

Europa 

FM 

29.VI,  

10.03 

Ştiri, 

prezentatoare 

„evacuarea populaţiei aflată 

în pericol” 

evacuarea populaţiei aflate în 

pericol 

Sintaxă: Lipsa acordului în 

caz al adjectivului participial. 

Europa 

FM 

30.VI, 

8.53 

Deşteptarea, 

Monica Anghel 

„ţi-ar place să pleci” ţi-ar plăcea să pleci Morfologie: Forma de 

condiţional se construieşte cu 

verbul auxiliar a avea („ar”) 

şi forma de infinitiv  a 

verbului (plăcea). 



Europa 

FM 

30.VI, 

8.53 

Deşteptarea, 

Bogdan Miu 

„s-a scumpit TVA-ul” a crescut TVA-ul Semantică: Confuzie 

semantică – taxele pot creşte 

sau scădea, produsele se pot 

scumpi sau ieftini. 

 

Recomandări 

 „acum ceva timp în urmă” (Europa FM, 28.VI, 9.12) – recomandat: acum ceva timp / cu ceva timp în urmă 

 „e foarte OK2” (Europa FM, 28.VI, 9.13) – recomandat: e foarte bine / e OK (Stilistică: formulare neliterară, inadecvată)  


