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Radio Rsomânia Actualităţi 

(1–30 aprilie 2010) 

 

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeală Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 6.IV, 

11.15 

România 

împreună, Sport,  

prezentator 

ar fi timpul la o 

ecologizare generală şi în 

fotbal 

ar fi timpul pentru o 

ecologizare generală şi în 

fotbal 

Sintaxă: Folosire greşită a 

prepoziţiei la. 

RRA 6.IV, 

11.20 

România 

împreună, 

Informaţii din 

trafic, 

corespondent 

cel puţin din punct de 

vedere al traficului rutier 

cel puţin din punctul de 

vedere al traficului rutier 

Sintaxă: Gruparea prepoziţională are 

forma „din punctul de vedere” dacă 

este urmată de genitiv şi „din punct 

de vedere”, dacă este urmată de un 

adjectiv. 

RRA 6.IV, 

16.41 

Obiectiv: 

România!, 

corespondent 

cincizeci şi doi de mii cincizeci şi două de mii Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

RRA 6.IV, 

16.41 

Obiectiv: 

România!, 

corespondent 

treizeci şi unu de mii treizeci şi una de mii Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului cardinal. 

RRA 6.IV, 

20.04 

Sport, Radu 

Antofi 

potrivit tragerii la sorţi 

efectuată astăzi la Viena 

potrivit tragerii la sorţi 

efectuate astăzi la Viena 

Sintaxă: Lipsa acordului în caz al 

adjectivului participial. 

RRA 7.IV, 

10.46 

România 

împreună, Dan 

Creţa 

s-au bătut monezi s-au bătut monede Morfologie: Formă greşită de plural 

a substantivului monedă. 

RRA 7.IV, 

10.51 

România 

împreună, Dorin 

Corpade 

pe site-urile 

calculatoarelor şi 

telefoanelor mobile 

pe site-uri 

pe calculatoare şi pe 

telefoanele mobile 

Semantică: Contradicţie, 

incompatibilitate semantică: site-ul 

este o pagină de internet, nu aparţine 

calculatorului sau telefonului mobil. 

RRA 7.IV, 

11.02 

Ştiri, Dan Vasiliu ocupaţia cea mai des 

întâlnită 

ocupaţia cel mai des 

întâlnită 

Sintaxă: Fals acord al elementului 

cel, care formează gradul 
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comparativ de superioritate al 

adverbului des, deci trebuie să fie 

invariabil. 

RRA 7.IV, 

11.23 

România 

împreună, Dan 

Creţa 

datorită unor lucrări ce se 

efectuează (...) traficul este 

blocat  

din cauza unor lucrări ce se 

efectuează (...) traficul este 

blocat 

Semantică: Prepoziţia datorită se 

foloseşte numai în contexte pozitive, 

iar locuţiunea prepoziţională din 

cauza, numai în contexte negative. 

RRA 7.IV, 

11.24 

România 

împreună, 

corespondent 

se circulă pe acest segment 

cu maxim patruzeci de 

kilometri la oră  

se circulă pe acest segment 

cu maximum patruzeci de 

kilometri la oră 

Morfologie: Forma maxim se 

foloseşte adjectival, iar forma 

maximum, adverbial. 

RRA 7.IV, 

11.38 

România 

împreună, Dan 

Creţa 

materialul din care sunt 

făcute majoritatea 

biberoanelor din plastic 

sunt toxice 

materialul din care sunt 

făcute majoritatea 

biberoanelor din plastic este 

toxic 

materialele din care sunt 

făcute majoritatea 

biberoanelor din plastic sunt 

toxice 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

RRA 7.IV, 

12.00 

Ştiri, Cătălin 

Lenţa 

considerând că prevederile 

contractului-cadru îi 

afectează şi pe ei 

considerând că prevederile 

contractului-cadru îi 

afectează şi pe ei 

Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

RRA 7.IV, 

12.23 

România 

împreună, Dan 

Creţa 

cunoscută ca epicentrul 

infracţionalităţii sau a 

corupţiei 

cunoscută ca epicentrul 

infracţionalităţii sau al 

corupţiei 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

articolului genitival. 

RRA 7.IV, 

12.41 

România 

împreună, 

corespondentă 

Este greu ca să pătrunzi în 

această junglă 

Este greu să pătrunzi în 

această junglă 

Sintaxă: Conectorul ca să se 

foloseşte numai pentru a introduce 

propoziţii circumstanţiale de scop; 

pentru propoziţiile necircum-

stanţiale, se foloseşte să (Vrea să 

plece) sau ca... să (Vrea ca Ion să 

plece). 
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RRA 8.IV, 

8.46 

Matinal, Minutul 

economic, 

prezentator 

maxim 20 000 de euro maximum 20 000 de euro Morfologie: Forma maxim se 

foloseşte adjectival, iar forma 

maximum, adverbial. 

RRA 21.IV, 

11.41 

România 

împreună, 

Dan Creţa 

Aţi văzut tastatura lor câţi 

microbi pot ascunde 

Aţi văzut tastatura lor câţi 

microbi poate ascunde 

Sintaxă: Dezacord între subiect şi 

predicat. 

RRA 21.IV, 

11.47 

România 

împreună, 

Dan Creţa 

a mass-media a mass-mediei Morfologie: Conform DOOM2, 

forma corectă de genitiv-dativ a 

substantivului este mass-mediei. 

RRA 24.IV, 

9.49 

Jurnalul Armatei, 

prezentator 

Conceptul de instruire al 

soldaţilor 

Conceptul de instruire a 

soldaţilor 

Sintaxă: Este vorba despre instruirea 

soldaţilor, acordul articolului 

genitival se realizează cu 

substantivul instruire.  

RRA 24.IV, 

9.58 

Jurnalul Armatei, 

prezentator 

i-a ales noului născut i-a ales nou-născutului Morfologie: Forma corectă de 

genitiv-dativ a substantivului este 

nou-născutului. 

RRA 24.IV, 

10.12 

D’ale casei, 

Dragoş Stoica 

Dacă virgulă colegii de 

clasă 

Dacă toţi colegii de clasă Stilistică: Modalitate nefericită de 

evitare a cacofoniei. Virgula este un 

semn de punctuaţie, care nu poate fi 

„folosit” în vorbire. 

RRA 27.IV, 

9.04 

Matinal, 

Radiojurnal, 

Carmen Gavrilă 

Reprezentanţi(i) ai 

numeroase companii 

Reprezentanţi(i) a 

numeroase companii 

Sintaxă: În cazul unui substantiv în 

genitiv precedat de un numeral nu se 

foloseşte articolul posesiv genitival, 

ci prepoziţia invariabilă a.  

RRA 27.IV, 

9.17 

Matinal, 

prezentatoare  

În minim 5 ani În minimum 5 ani Morfologie: Forma adverbială este 

minimum, iar cea adjectivală, minim. 

RRA 27.IV, 

9.17 

Matinal, 

prezentatoare 

mai degrabă pe raţiuni 

economice 

mai degrabă din raţiuni 

economice 

Sintaxă: Folosire incorectă a 

prepoziţiei pe. 

 

Recomandări: 
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„va exista un spaţiu dedicat jocului” (RRA, 6.IV) − recomandat: rezervat; 

„a recunoscut că a abuzat sexual un minor” (RRA, 7.IV) − recomandat: a abuzat sexual de un minor; 

„la fel ca şi copilul” (RRA, 7.IV) − recomandat: ca şi copilul; 

„pot face mişcare pe gratis” (RRA, 7.IV) − recomandat: gratis; 

„Legătura între om şi mediul în care trăieşte” (RRA, 21.IV) − recomandat: dintre. 

 


