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RRA 

(mai 2011) 

   

Post Data,  

ora 

Emisiune, 

autorul greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 5.V, 

11.22 

România 

împreună, 

corespondent 

„cu maxim 40 de kilometri 

pe oră” 

„cu maxim 30 de kilometri 

pe oră” 

cu maximum 40 de kilometri 

pe oră 

cu maximum 30 de kilometri 

pe oră 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

RRA 5.V, 

12.00 

Ştiri, 

prezentatoare 

„din punct de vedere al 

securităţii” 
din punctul de vedere al 
securităţii 

Sintaxă: Când urmează un substantiv 

în cazul genitiv, substantivul punct 

trebuie să fie articulat. 

RRA 14.V, 

17.46 

Sfatul 

înţeleptului, 

prezentator 

„din rândul tinerilor şi a 

copiilor” 

din rândul tinerilor şi al 

copiilor 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

RRA 14.V, 

18.10 

Radiojurnal, 

Sport, prezentator 

„la rugbi [ruibi]” la rugbi [ragbi] Pronunţare: Rostire greşită a 

substantivului neologic. 

RRA 14.V, 

18.38 

Radioul de 

sâmbătă seara, 

prezentatoare 

„sunteţi simbolurile” sunteţi simbolurile Pronunţare: Accentuare greşită a 

substantivului. 

RRA 21.V, 

10.05 

Jurnalul armatei, 

prezentator 

„ceremonialul de plecare al 

militarilor” 

ceremonialul de plecare a 

militarilor 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival, care ar fi trebuit să se acorde 

cu substantivul plecare, nu cu 

ceremonial. 

RRA 21.V, 

11.03 

Sport, 

prezentatoare 

„de la ora şaptâsprezece” de la ora şaptesprezece Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului cardinal (şapte + spre + 

zece). 

RRA 25.V, 

16.41 

Obiectiv: 

România!, 

„ediţia din acest an va 

începe pe 3 iunie la Cluj-

ediţia din acest an va începe 

pe 3 iunie la Cluj-Napoca şi, 

Semantică: Folosire improprie de 

verbului a debuta („a-şi face debutul 
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prezentatoare Napoca şi, atenţie, va 

debuta pe 15 iunie şi la 

Sibiu” 

atenţie, va începe pe 15 iunie 

şi la Sibiu 

într-o carieră, pe scenă; a publica 

prima lucrare”). 

RRA 25.V, 

16.51 

Obiectiv: 

România!, 

prezentatorul unei 

rubrici 

„asta vroiam să spun” asta voiam să spun Morfologie: Forma de imperfect 

vroiam este un hibrid între voiam (de 

la verbul a voi) şi vream (de la verbul 

a vrea). 

RRA 25.V, 

17.08 

Obiectiv: 

România!, 

corespondentă 

„garanţie de bună execuţie 

[ecsecuţie]” 

„lucrări neexecutate 

[neecsecutate]” 

garanţie de bună execuţie 

[egzecuţie] 

lucrări neexecutate 

[neegzecutate] 

Pronunţare: Rostire greşită a lui x 

intervocalic. 

RRA 26.V, 

9.19 

Matinal, 

corespondent 

„de captare a energiei fie 

solară, sau eoliană” 

de captare a energiei fie 

solare, fie eoliene 

Sintaxă: Dezacord în caz al 

adjectivelor coordonate. 

Conjuncţia coordonatoare disjunctivă 

fie se foloseşte corect numai în 

combinaţia fie..., fie. 

RRA 26.V, 

10.18 

România 

împreună, 

prezentatorul unei 

rubrici 

„ţigarea din gură” ţigara din gură Pronunţare: Rostire greşită (populară) 

a substantivului ţigară. 

 


