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Postul: Radio România Actualităţi 

Perioada: 20 septembrie – 20 octombrie 2009 

 

 

Post

ul 

Ziua, 

ora 

Emisiunea, 

autorul greşelii 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia 

RRA 23.IX, 

10.31 

România 

împreună, 

Gabriela 

Tătărău 

Cei peste două sute 

de reprezentanţi a 

instituţiilor de 

mediu 

Cei peste 200 de 

reprezentanţi ai 

instituţiilor de mediu 

Sintaxă: Dezacord al articolului genitival. Acesta ar fi trebuit să 

preia genul şi numărul de la substantivul reprezentanţi (masculin, 

plural). 

RRA 26.IX, 

10.07 

D’ale casei, 

Dragoş Stoica  
Drept pentru care 
noi vă mulţumim 

Drept care noi vă 

mulţumim 

Semantică: Pleonasm; şi drept, şi pentru introduc, contextual, un 

raport concluziv; drept care = „aşadar, de aceea”.  
RRA 27.IX, 

11.39 

Deschis 

duminica, 

prezentator 

 

Revenind din nou 
într-un tur de forţă, 

la Cluj de data asta 

Revenind într-un tur 

de forţă, la Cluj de 

data asta 

Semantică: Pleonasm. Conform definiţiei din DEX, unul dintre 

sensurile verbului a reveni este a veni din nou, a se întoarce.  

RRA 27.IX, 

11.47 

Deschis 

duminica, 

prezentator 

Nu se cade să 

visăm cu ochii 

deschişi că va 

apare un nou 

jucător 

Nu se cade să visăm 

cu ochii deschişi că 

va apărea un nou 

jucător 

Morfologie: Viitorul literar se formează de la forma de infinitiv (a 

apărea, verb de conjugarea a II-a, în -ea, nu a III-a, în -e), forma 

corectă fiind, deci: va apărea (cf. va părea, va plăcea, va cădea, 

va scădea etc.) 

RRA 27.IX, 

12.01 

Ştiri, 

prezentator 

Potrivit televiziunii 

de stat preluată... 

Potrivit televiziunii 

de stat preluate... 

Sintaxă: Dezacord în caz al adjectivului participial; acesta ar fi 

trebuit să fie în dativ, ca şi substantivul determinat. 
RRA 27.IX, 

13.07 

Ştiri, 

Mălina 

Andronescu 

La ora 

optâsprezece, ora 

locală 

La ora optsprezece, 

ora locală 

Ortoepie: Pronunţare greşită a numeralului, care are structura opt 

+ spre + zece. 

RRA 1.X, 

10.47 

România 

împreună, 

prezentator 

omul e interesat în 

albină cel mai mult 

omul e interesat de 

albină cel mai mult 

Sintaxă: Construcţia a fi interesat în este un calc după engleză (to 

be interesting in), uşor de evitat. 

RRA 6.X, 

10.06 

Radiojurnal, 

prezentatoare 

Speră că Teheranul 

să nu înceapă... 

Speră ca Teheranul 

să nu înceapă... 

Sintaxă: Forma corectă a conjuncţiei compuse dislocate este ca... 

să. 
RRA 6.X, România va mai apare câte va mai apărea câte o Morfologie: Viitorul literar se formează de la forma de infinitiv (a 
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10.13 

 

împreună, 

prezentator 

o chiflă chiflă apărea, verb de conjugarea a II-a, în -ea, nu a III-a, în -e), forma 

corectă fiind, deci: va apărea (cf. va părea, va plăcea, va cădea, 

va scădea etc.) 
RRA 6.X, 

12.51 

România 

împreună, 

prezentator 

sunt cele mai puţin 

atractive ţări din 

lume 

sunt cel mai puţin 

atractive ţări din 

lume 

Sintaxă: Adverbul la gradul superlativ relativ (care se raportează la 

un adjectiv) nu trebuie să se acorde în gen şi număr, ci trebuie să 

fie invariabil. 
RRA 6.X, 

13.42 

Actualitatea în 

dezbatere, 

prezentatoare 

în afară de banii 

care-i avem datorie 

în afară de banii pe 

care-i avem datorie 

Sintaxă: Pronumele relativ în cazul acuzativ trebuie să fie precedat 

de marca de caz pe. 

RRA 9.X, 

9.16 

Matinal, 

traducător 

iar eu [eu] am 

şansa 

iar eu [ieu] am şansa Ortoepie: Forma pronominală eu se pronunţă cu iot (un i 

consonantic), fiind un cuvânt vechi (această regulă nu se aplică la 

neologisme). 
RRA 9.X, 

9.21 

Matinal,  

corespondent 

şi-au luat bilet pe 

trenul Bucureşti – 

Baia Mare 

şi-au luat bilet la 

trenul Bucureşti – 

Baia Mare 

Sintaxă, semantică: Folosirea neadecvată contextual a prepoziţiei 

pe. 

RRA 9.X, 

13.04 

Ştiri, 

prezentator 

în maxim 5 zile în maximum 5 zile Morfologie: Conform normei în vigoare, forma adverbială este 

maximum, iar cea adjectivală, maxim. 

 
 Recomandări 

●  „Ziua artileriei şi rachetelor antiaeriene” (RRA, 26.IX) – recomandat: Ziua artileriei şi a rachetelor antiaeriene. 

●  „Numiţi un fruct din cele două” (RRA, 26.IX) – recomandat: Numiţi un fruct dintre cele două. 

 ● „dacă vă place aventura, putem să vă furnizăm locaţia...” (RRA, 1.X) – recomandat: dacă vă place aventura, putem să vă furnizăm (informaţia 

despre) locul... 

 ● „o şedinţă specială, convocată de premierul Emil Boc”; „Premierul Emil Boc a convocat în urmă cu o oră şedinţa de guvern” (RRA, 6.X) – 

recomandat: o şedinţă specială, organizată de premierul Emil Boc; Premierul Emil Boc a organizat în urmă cu o oră şedinţa de guvern. 

 ● „să-şi asume răspunderea... pe legea...” (RRA, 6.X) – recomandat: să-şi asume răspunderea... pentru legea... 

 ● „necesitatea asumării pe legea pensiilor” (RRA, 6.X) – recomandat: necesitatea asumării pentru legea pensiilor. 

 ● „şi nu este familiară cu muzica gospel” (RRA, 9.X) – recomandat: şi nu este obişnuită/familiarizată cu muzica gospel. 

 ● „va juca în semifinală cu americana X” (RRA, 9.X) – recomandat: va juca în semifinală cu americanca X. 
 

 Sunt de evitat exprimările nepotrivite cu profilul unui post public de radio, precum: 

 ● „dar se demolează în draci monumentele” (RRA, 1.X). 

 


