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Emisiune
a 

Versiunea greşită/ 
nerecomandată 

Versiunea corectă 
/recomandată 

Domeniul greşelii (explicaţia) 

Radio InfoPro, vineri, 19 octombrie 2007 (9.00 - 10.00) 
Ştirile 
InfoPro 

lucra ca şi taximetrist 
(Roxana ?Tibadar) 

lucra ca taximetrist/era 
taximetrist 

sintaxă: Apariţia adverbului şi în gruparea ca şi –  folosită iniţial 
pentru evitarea cacofoniilor în contexte precum lucrează ca şi 
cofetar (utilizare tot greşită, adverbul şi nu are nicio justificare 
sintactică sau semantică; există alte mijloace de evitare a cacofoniei) 
–  nu este justificată. 

Ştirile 
InfoPro 

a mai spus că „nu-mi plac 
bulgarii“ 

a mai spus: „Nu-mi plac 
bulgarii“/ a mai spus că 
nu-i plac bulgarii 

sintaxă, stilistică: Oralitate populară. 

Ştirile 
InfoPro 

Fenomenul [atitudinea lui 
Mutu faţă de bulgari, 
declaraţiile acestuia] este 
apărat şi de Bogdan Lobonţ 

Părerea lui Mutu este 
împărtăşită şi de Bogdan 
Lobonţ 

semantică: Folosirea emfatică a unui cuvânt nepotrivit contextual. 

Urechile 
sus! 

teoria mea ... nu 
funcţionează. Şi anume, eu 
mi-am dat cu părerea în 
felul următor (?Ramon 
Cotizo) 

teoria mea ... nu 
funcţionează. Spun asta 
pentru că ... 

stilistică: Oralitate populară. 

Urechile 
sus! 

hai să vedem ce alte 
lucruri mai spun oamenii 
despre acest lucru (?Ramon 
Cotizo) 

haideţi să vedem ce mai 
spun oamenii despre 
acest lucru 

lexic: Repetiţie. 
  

Urechile 
sus! 

bulău (repetat de două ori) 
(?Ramon Cotizo) 

închisoare lexic, stilistică: Folosirea cuvintelor argotice nu este recomandată în 
discursul public. 
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Urechile 
sus! 

înainte de ştirile pe scurt, 
permitem să mergem mai 
întâi la Baia Mare (?Ramon 
Cotizo) 

înainte de ştirile pe scurt, 
permiteţi-mi să mai 
spun ceva despre Baia 
Mare /vă propun să 
mergem mai întâi la Baia 
Mare 

morfologie, sintaxă: Formă greşită a verbului şi omiterea 
pronumelui personal obligatoriu în dativ. 

Urechile 
sus! 

O gara plină de indivizi 
suspecţi; aşa-i în gară, 
întotdeauna. În gară e un 
loc suspect (?Ramon 
Cotizo) 

O gara plină de indivizi 
suspecţi; aşa-i în gară 
întotdeauna. Gara e un 
loc suspect 

sintaxă: Subiectul este însoţit de prepoziţia în (se repetă grupul 
prepoziţional în gară din propoziţia anterioară, care rămâne pe o 
poziţie sintactică nepotrivită). 

Urechile 
sus! 

pârnaie (de două ori) 
(?Ramon Cotizo) 

închisoare lexic, stilistică: Folosirea cuvintelor argotice nu este recomandată în 
discursul public. 

Urechile 
sus! 

ascunde opt miliarde, pe 
care ulterior îi va împărţi cu 
... 

ascunde opt miliarde, pe 
care ulterior le va 
împărţi cu ... 

sintaxă: Dezacord (pronumele persoanal îi, cu formă de masculin, 
plural, reia cuvântul miliarde, care, fiind de genul neutru, are la 
plural formă de feminin). 

Urechile 
sus! 

îşi face puşcăria,  ... 
(?Ramon Cotizo) 

face puşcărie/îşi execută 
pedeapsa 

sintaxă, semantică, stilistică:  Folosirea neadecvată, emfatică, a 
pronumelui posesiv. 

Urechile 
sus! 

cei opt miliarde (de două 
ori) (?Ramon Cotizo) 

cele opt miliarde sintaxă: Dezacord. 

Urechile 
sus! 

doar că cei opt miliarde i-a 
schimbat între timp 
altcineva (?Ramon Cotizo) 

doar că, între timp, 
altcineva a schimbat cele 
opt miliarde 

sintaxă: Dezacord. 
Cacofonie (stilistică). 
 

Urechile 
sus! 

e faza cu seriile – stilistică: Exprimare caracteristică limbajului colocvial. 

Urechile 
sus! 

crecă cu ţârâita poţi să-i 
schimbi (?Ramon Cotizo) 

cred că poţi să-i schimbi 
cu ţârâita 

Cacofonie şi rostire populară a lui cred că (stilistică). 

Urechile 
sus! 

mai iei un tăren de la un 
ţăran undeva într-o sat, mai 
nu ştiu ce (?Ramon Cotizo) 

– fonetică: Pronunţare regională a cuvântului teren. 
sintaxă: Dezacord evident necorectat. 

Urechile 
sus! 

că doar n-o să uite ţăranul 
sau proprietarul terenului că 
ce serie are bacnota 
respectivă (?Ramon Cotizo) 

că doar n-o să se uite 
ţăranul sau proprietarul 
terenului la ce serie are 
bancnota respectivă 

sintaxă, stilistică: Sintaxă şi rostire populare. 
Cacofonie (stilistică). 
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Urechile 
sus! 

faci şi economie pă trei ani faci şi economie 
pentru/pe trei ani 

stilistică, ortofonie: Pronunţare regională a prepoziţiei pe. 
 

Urechile 
sus! 

ai papa, ai întreţinere [în 
închisoare] (?Ramon 
Cotizo) 

ai asigurată mâncarea, 
nu mai plăteşti 
întreţinere 

lexic, stilistică, semantică: Exprimare caracteristică limbajului 
colocvial. Se poate spune ai mâncare (papa), dar nu şi ai întreţinere 
(ci: ai întreţinerea asigurată, nu mai plăteşti întreţinere etc.) 

Horoscop ştiţi/să ştiţi (Neti Sandu)  stilistică: Clişeu. 
Horoscop Se face lumină, să ştiţi, 

într-un sector de viaţă, la 
slujbă sau organismul s-a 
refăcut după ce-oţi fi 
încheiat un tratament (Neti 
Sandu) 

– lexic, stilistică, semantică: Frază prolixă, neclară. Apariţia clişeului 
să stiţi. 

Horoscop dacă nu, păi ... ştiţi ceva? 
să faceţi bine să urmaţi 
tratamentul prescris de 
doctor, daa? (Neti Sandu) 

– lexic, stilistică: Exprimare caracteristică limbajului colocvial, 
conţinând clişee. 

Horoscop vă place, nu vă place, 
astăzi vă faceţi o idee clară 
(Neti Sandu) 

– semantică: Sintagma vă place, nu vă place nu este potrivită semantic 
în context, este mai mult un clişeu. 

Horoscop ar trebui să faceţi un bilanţ 
să vedeţi ce treburi au 
rămas acolo nefinalizate, ce 
aspecte sunt în aer şi 
trebuie ... (Neti Sandu)   

este recomandat să 
faceţi un bilanţ să vedeţi 
ce lucruri au rămas 
nefinalizate, ce aspecte 
sunt nerezolvate. Ar 
trebui şi să ... 

lexic: Repetiţie. 
stilistică: Limbaj foarte „relaxat“. 

Horoscop O să trebuiască să scoateţi 
de la ... hai că ştiţi voi, de 
la secret, din interiorul 
vostru, mai multe calităţi să 
puteţi intra în graţiile şefilor 
(Neti Sandu) 

Va trebui să vă folosiţi 
de calităţile 
dumneavoastră, pe care 
nu le arătaţi întotdeauna, 
pentru a intra în graţiile 
şefilor 

stilistică, lexic: Exprimare caracteristică limbajului colocvial. 

Horoscop sunt mai greu de convins în 
perioada asta, ce să-i faci? 
(Neti Sandu) 

sunt mai greu de convins 
în perioada aceasta 

lexic, stilistică: Exprimare caracteristică limbajului colocvial, 
conţinând şi clişeul ce să-i faci?. 
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Horoscop să cereţi bani unei bănci. 
Om vedea de unde o să 
luaţi banii (Neti Sandu) 

să cereţi bani unei bănci. 
Nu se ştie de unde o să 
luaţi banii 

morfologie, stilistică: Forma verbului (persoana I, plural), încercând 
să sugereze solidaritatea cu ascultătorii, este nepotrivită, excesivă. 

Horoscop aflaţi despre un K o firmă, 
care au nevoie de angajaţi 
(Neti Sandu) 

aflaţi despre o firmă, 
care are nevoie de 
angajaţi 

sintaxă: Dezacord. 

Horoscop şi vă duceţi şi voi cu CV-ul, 
ca să vi se spună dacă au 
nevoie de voi sau nu (Neti 
Sandu) 

şi vă duceţi şi 
dumneavoastră cu CV-
ul, ca să vi se spună dacă 
au nevoie sau nu de 
dumneavoastră 

stilistică: În discursul public, folosirea în adresare a pronumelui voi, 
în locul lui dumneavoastră, este nepotrivită, excesivă. 

Horoscop o să trebuiască să daţi nişte 
mesaje, telefoane, să 
urgentăm procedura (Neti 
Sandu) 

o să trebuiască să daţi 
nişte mesaje, nişte 
telefoane, ca să 
urgentaţi procedura 

morfologie, stilistică: Forma verbului (persoana I, plural), încercând 
să sugereze solidaritatea cu ascultătorii, este nepotrivită, excesivă. 

Horoscop Haideţi, toate buune, 
binee! ... (Neti Sandu) 

sugestie: Toate bune! La 
revedere! 

stilistică: Formulă de despărţire foarte afectată. 

Urechile 
sus! 

2020 euro (reclamă) 2020 de euro sintaxă: Lipsa prepoziţiei de după un numeral mai mare de 19. 

Urechile 
sus! 

La Târgul de apartamente 
Condominium şi salonul 
Condominium (reclamă) 

La Târgul de 
apartamente 
Condominium şi la 
salonul Condominium 

sintaxă: Lipsa prepoziţiei la în cazul unui determinant aflat la 
distanţă. 

Horoscop cea mai tare idee e să pună 
camere de luat vederi 
(?Ramon Cotizo) 

cea mai interesantă idee 
e să se pună camere de 
luat vederi în clasă 

lexic, stilistică: Folosirea clişeizată a adjectivului tare. 

Urechile 
sus! 

[copiii] şi-ar da frâu liber 
aventurii şi dorului de a se 
bate pe culoare 

– semantică, stilistică, lexic: Locuţiunea verbală corectă este, conform 
DEX, a da (cuiva sau la ceva) frâu liber (sau slobod) = a lăsa în 
voie, nu a-şi da frâu liber. Substantivele aventurii şi dorului sunt 
folosite forţat în acest context. 

Urechile 
sus! 

Mă, da’ ce baftă! Mă, da’ 
ce baftă! 

– stilistică: Limbaj colocvial, afectat. 

Urechile 
sus! 

Prigoană îi dă lu’ Bahmu 
dacă nu-i place bebele 

– lexic, stilistică: Folosirea unei expresii  familiar-argotice (a-i da 
cuiva = „a bate pe cineva“). 
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(mesaj citit) 
Urechile 
sus! 

Care-i maximu’ de ani 
care ai K l-ai sta în 
închisoare? 

Câţi ani ai sta, 
maximum, la 
închisoare? 

sintaxă: Topică greşită. 

Urechile 
sus! 

nu ştu, de foame, după 
gagici 

nu ştiu, de foame, după 
fete 

stilistică: Rostirea populară a verbului nu ştiu. 
lexic: Cuvântul gagici este specific limbajului familiar-argotic. 

Urechile 
sus! 

complect (în citat) complet ortofonie: Forma corectă a cuvântului este fără -c-. 

Urechile 
sus! 

Anvers ... înainte de optzeci 
şi nouă ... alea ... ştii că s-a 
vorbit mult ... 

– stilistică: Mod de extindere a referenţialităţii şi de aproximare 
specific limbajului neîngrijit. 

Urechile 
sus! 

ţapene [despre mingi] – lexic, stilistică: Cuvântul ţapene este specific limbajului familiar. 

Urechile 
sus! 

hai mă, că totuşi, /da’ mă – stilistică: Limbaj „relaxat“. 

Urechile 
sus! 

de treişcinci am avut şi io de treizeci şi cinci am 
avut şi eu 

stilistică: Rostire populară. 

Urechile 
sus! 

una am găsit-o la ... pe una am găsit-o la ... sintaxă: Anacolut. 

Urechile 
sus! 

repede, m-am dat jos, ca 
fomist, bă ... 

– lexic, stilistică: Limbaj „relaxat“; cuvântul fomist, care lipseşte din 
dicţionare, este specific limbajului familiar-argotic. 

Urechile 
sus! 

şi când o doamnă îi dau o 
sută de de mii şi-mi dă ... 

şi când îi dau unei 
doamne o sută de mii şi-
mi dă ... 

sintaxă: Anacolut. 

Urechile 
sus! 

pă cuvânt pe cuvânt stilistică: Rostire populară. 

Urechile 
sus! 

Ce coleg eşti! Ce nasol eşti! Ce fel de coleg eşti! stilistică, lexic: Limbaj „relaxat“; cuvântul nasol este familiar-
argotic.  

Urechile 
sus! 

şi io, când îi microfonu’, 
fac ca toţi draci 

– stilistică: Limbaj „relaxat“, mesaj neconform discursului public. 

Urechile 
sus! 

acuma dac-o bagi şi pă 
nevastî-sa 

– stilistică: Rostiri populare. 

Urechile să-şi asume răspunderea în să-şi asume răspunderea semantică, sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei în, în locul 
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sus! această chestiune pentru această chestiune prepoziţiei pentru. 
Urechile 
sus! 

vreau să-l întreb pe cel care 
a dat o şpagă uşoară la 
poliţişti (în citat) 

vreau să-l întreb pe cel 
care a dat o şpagă uşoară 
poliţiştilor 

sintaxă şi morfologie: Construirea greşită a cazului dativ, specifică 
registrului colocvial. În limba literară, dativul analitic cu la se 
foloseşte doar în anumite situaţii sintactice (Le-a dăruit cărţi la cinci 
elevi.). 

Urechile 
sus! 

nu aş face puşcărie nici 
pentru nimic în lume (în 
citat) 

nu aş face puşcărie 
pentru nimic în lume 

semantică: Suprapunerea greşită a două structuri (nici pentru ... 
[conţinut semantic non-negativ]  şi pentru nimic în lume). 

Urechile 
sus! 

ar fi putut dosi cei opt 
miliarde şi se-ntoarce acum

ar fi putut dosi cele opt 
miliarde şi se-ntoarce 
acum 

sintaxă: Dezacord. Acordul corect este cu miliarde. Dacă ar fi fost 
exprimat substantivul lei, atunci acest acord, la masculin, ar fi fost 
acceptabil. 

Urechile 
sus! 

în încheiere, încheiem cu în încheiere, mai spunem 
că/ încheiem cu 

lexic: Repetiţie. 

Urechile 
sus! 

că cei care spun – Cacofonie (stilistică). 
 

Urechile 
sus! 

crecă cred că stilistică: Rostirea populară a sintagmei alcătuite din verbul cred şi 
conjuncţia că. 

Urechile 
sus! 

mersi de atenţie mulţumesc/mersi pentru 
atenţie 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită („relaxată“) a prepoziţiei. 

Urechile 
sus! 

Costurile integrării ... 
pâinea: cu 50 la sută mai 
ieftin (reclamă) 

pâinea: cu 50 la sută mai 
ieftină 

sintaxă: Dezacord. 

Radio InfoPro, sâmbătă, 20 octombrie 2007 (8.00 - 10.00) 
Ştirile 
InfoPro, 
8.04 

va fi iarnă în toată regula 
(Georgiana Nemţuc) 

– lexic, semantică: Clişeu. 

Muzică & 
Ştiri, 8.29 

Clăparul de la „Depeche 
Mode“ ... . Însă Chemical 
Brothers vin de la Kiev şi 
merg spre ... (Toni Robert) 

Clăparul de la „Depeche 
Mode“ ... . Tot în 
această seară/de 
asemenea, „The 
Chemical Brothers“ vine 
de la Kiev ... 

semantică: Nu există un raport adversativ între cele două fraze. 
Conectorul însă este folosit pentru a face trecerea de la un enunţ la 
altul, însă folosirea lui este greşită, deoarece nu opune două realităţi, 
ci doar le cumulează.  
sintaxă: Este recomandat acordul gramatical. 

Muzică & 
Ştiri, 8.31 

„The Chemical Brothers“ 
sunt trupa care ..., [ei] vor 

„The Chemical 
Brothers“ este trupa care 

sintaxă: Este recomandat acordul gramatical. 
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concerta (Toni Robert) ..., va concerta 
Muzică & 
Ştiri, 8.35 

se-ntâmplă o mare 
petrecere „Cargo“ (Toni 
Robert)  

a fost organizată/ va fi 
o mare petrecere 
„Cargo“ 

semantică: Verbul a se întâmpla a devenit în ultimii ani un clişeu, 
ajungând să înlocuiască alte verbe din sfera lui semantică, verbe cu 
care nu este însă sinonim contextual. Conform DEX, sensul lui de 
bază este: „(despre fapte, evenimente) a se petrece, a se produce, a 
avea loc“, iar, conform Noului dicţionar explicativ al limbii române 
(ed. Litera Internaţional, 2002), „(despre fapte, evenimente) a se 
produce în urma unui concurs neprevăzut de împrejurări; a se 
petrece în mod incidental.“. Deci, verbul a se întâmpla se referă la 
fapte, evenimente considerate punctual, nu în desfăşurare. 

Ştirile 
InfoPro, 
9.00 

în jurul ucigaşului care a 
ucis (George Vila) 

în jurul criminalului 
care a ucis 

lexic: Repetiţie. 
 

Radio InfoPro, duminică, 21 octombrie 2007 (7.30 - 8.30) 
Muzică & 
Ştiri, 7.53 

rugbi, pronunţat [roegbi] 
(Toni Robert)  

[ragbi] ortofonie: Conform DOOM2, rugbi, care are şi varianta grafică 
rugby (marcat de dicţionar ca anglicism), se pronunţă doar [ragbi]. 

Ştirile 
InfoPro, 
8.02 

rugbi, pronunţat [ruigbi] 
(Edi Gaftoi) (de două ori) 

[ragbi] ortofonie: Conform DOOM2, rugbi, care are şi varianta grafică 
rugby (marcat de dicţionar ca anglicism), se pronunţă doar [ragbi]. 

Muzică & 
Ştiri, 8.12 

sexoasa Beyoncé (Toni 
Robert) 

– stilistică, lexic: Registru familiar, cuvântul nu există în DEX, nici în 
alte dicţionare. 

Muzică & 
Ştiri, 8.12 

mâine-seară se întâmplă 
marele concert (Toni 
Robert) 

mâine-seară are loc 
marele concert 

semantică: Verbul a se întâmpla a devenit în ultimii ani un clişeu, 
ajungând să înlocuiască alte verbe din sfera lui semantică, verbe cu 
care nu este însă sinonim contextual. Conform DEX, sensul lui de 
bază este: „(despre fapte, evenimente) a se petrece, a se produce, a 
avea loc“, iar, conform Noului dicţionar explicativ al limbii române 
(ed. Litera Internaţional, 2002), „(despre fapte, evenimente) a se 
produce în urma unui concurs neprevăzut de împrejurări; a se 
petrece în mod incidental.“. Deci, verbul a se întâmpla se referă la 
fapte, evenimente considerate punctual, nu în desfăşurare. 

Muzică & 
Ştiri, 8.14 

stadionul se află într-o stare 
tehnică degradată (Toni 
Robert)  

stadionul este 
degradat/se află într-o 
stare de degradare ... 

semantică: Prezenţa adjectivului tehnică este inutilă, starea 
degradată nu putea fi altfel (psihică, de exemplu). 

Radio InfoPro, luni, 22 octombrie 2007 (7.00 - 8.00) 
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Ştirile 
InfoPro, 
7.01 

au emis o avertizare care 
începe de astăzi (Andra 
Gherega) 

au emis o avertizare care 
intră în aplicare de 
astăzi  

semantică, lexic: Verbul a începe nu este potrivit contextual din punct de 
vedere semantic. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.01 

este posibil să apară 
inundaţii (Andra 
Gherega) 

este posibil să se 
producă inundaţii 

semantică, lexic: Verbul a apărea nu este potrivit contextual din punct de 
vedere semantic. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.02 

nici mâine vremea nu dă 
semne de însănătoşire 
(Mioara Tudor) 

nici mâine vremea nu dă 
semne de îmbunătăţire  

semantică: Personificare forţată. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.04 

cabinetul ... vrea să-şi 
asume răspunderea pe 
legea votului ... (Mihai 
Livadaru) (de două ori) 

cabinetul ... vrea să-şi 
asume răspunderea 
pentru legea votului ... 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a prepoziţiei pe, în locul lui pentru 
(a-şi asuma răspunderea pentru ceva, nu pe ceva). 

Ştirile 
InfoPro, 
7.04  

care consideră că 
asumarea ar putea avea 
loc miercuri ... (Mihai 
Livadaru) (de două ori) 

care consideră că 
procedura de asumare 
a răspunderii ar putea 
avea loc miercuri ... 

semantică, sintaxă: Elipsă nerecomandată. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.07 

Ardelenii au învins pe 
Unirea Urziceni (Mihai 
Livadaru) 

Ardelenii au învins 
Unirea Urziceni 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei pe cu un complement direct care 
nu este marcat [+ persoană]. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.10 

20.000 de români i-au 
lăsat mască pe spanioli 
(Corina Caragea) 

20.000 de români i-au 
uimit pe spanioli 

stilistică, lexic: Expresia a lăsa mască (pe cineva) este colocvială. 

Ştirile 
InfoPro, 
7.13 

averse vin cel mai tare în 
... (Mihai Livadaru) 

averse însemnate vor fi 
în ...  

lexic, semantică: Folosirea clişeizată a adverbului tare. 

Urechile 
sus!, 7.18 

a ales două vinuri finaliste 
din cele participante la 
concurs (Ernest Fazekas) 

a ales două vinuri 
finaliste dintre cele 
participante la concurs 

sintaxă: Folosirea incorectă a  prepoziţiei (din se foloseşte cu substantive 
la singular, iar dintre se foloseşte cu substantive la plural). Această 
utilizare caracterizează limba „standard”. 

Urechile 
sus!, 7.19 

proprietăţi afrodisiace 
(Ernest Fazekas) 
(cuvântul este pronunţat 
cu „s“ de cinci ori) 

proprietăţi afrodiziace ortofonie: DOOM2 înregistrează ca variantă unică „afrodiziac“, adjectiv 
şi substantiv, care se pronunţă tot cu „z“ (nu cu „s“). 

Horoscop, voi trebuie să vă îngrijiţi – stilistică: Adresarea foarte familiară (nepotrivită) către ascultători 
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7.20 mai mult de corp  (Neti 
Sandu) 

caracterizează discursul acestei prezentatoare (Neti Sandu).  

Horoscop, 
7.21 

Peşti. O infuzie de 
optimism datorită unui 
mesaj sau a unei dorinţe 
împlinite, că ştiţi că veţi 
primi banii promişi, că 
veţi lucra unde şi cu cine 
vă place vouă sau că o să 
se rezolve problema 
locuinţei. A-ha, i-auzi! 
(Neti Sandu) 

– stilistică: Frază prolixă, neclară, limbaj „relaxat“, conţinând clişee (ştiţi, 
i-auzi!) 

Horoscop, 
7.23 

Haideţi ... Toate bune! 
(Neti Sandu) 

– stilistică: În acest context, haideţi este un clişeu. 

Urechile 
sus!, 7.33 

Valea Prahovei este 
aproape rezervată 
pentru acest Revelion 
(Ernest Fazekas)  

Valea Prahovei este 
aproape toată rezervată 
pentru acest Revelion 

lexic: Omiterea nefirească în acest context a adjectivului toată. 

Ştirile pe 
scurt, 7.45 

Echipa lui Gigi Becali 
întâlneşte pe Sevilla 
(Ernest Fazekas) 

Echipa lui Gigi Becali 
întâlneşte Sevilla 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei pe cu un complement direct care 
nu este marcat [+ persoană]. 

Urechile 
sus!, 7.50 

seamănă cică, zice el, cu 
Costi Ioniţă (Ernest 
Fazekas) 

seamănă, zice el, cu 
Costi Ioniţă 

semantică: Pleonasm. 

Urechile 
sus!, 7.54 

Mamă, ce nasol! (Ernest 
Fazekas) 

– stilistică, lexic: Limbaj „relaxat“; cuvântul nasol este familiar-argotic. 

Urechile 
sus!, 7.56 

au avut un moment foarte 
interesant ..., în 
momentul când au ieşit 
... (Ernest Fazekas) 

au avut un moment 
foarte interesant ..., 
atunci când au ieşit ... 

lexic: Repetiţie. 
 

Radio InfoPro, miercuri, 24 octombrie 2007 (7.00 - 8.00) 
Ştirile 
InfoPro, 
7.00 

Traian Băsescu îi scoate 
pe români la urne privind 
votul uninominal (Mihai 

Traian Băsescu îi scoate 
pe români la urne în 
legătură cu/pentru 

lexic, semantică: Folosirea nepotrivită contextual a cuvântului privind.  
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Livadaru) votul uninominal 
Sport, 7.10 Steaua nu are faţă de 

Liga Campionilor 
(George Trandafir) 

sugestie: Steaua nu este 
îndreptăţită să aspire 
la Liga Campionilor 

stilistică: Expresia a (nu) avea faţă de aparţine limbajului neîngrijit. 

Sport, 7.11 speră acum doar la locul 
trei în grupă, care să-i dea 
speranţe pentru UEFA 
(George Trandafir) 

– lexic: Repetiţie. 

Sport, 7.14 a învins acasa pe Sporting 
Lisabona (George 
Trandafir) 

a învins acasă Sporting 
Lisabona 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei pe cu un complement direct care 
nu este marcat [+ persoană]. 

Urechile 
sus!, 7.20 

apar tot felul de declaraţii 
în presă, în media 
(Ernest Fazekas) 

– semantică: Pleonasm. 

Urechile 
sus!, 7.20 

cum este şi cazul 
doamnei Lilianei 
Ghervasiuc (Ernest 
Fazekas) 

cum este şi cazul 
doamnei Liliana 
Ghervasiuc 

sintaxă, morfologie: „Propagarea“ inexplicabilă a desinenţei de genitiv-
dativ la un substantiv care ocupă poziţia sintactică de atribut apoziţional. 

Urechile 
sus!, 7.20 

dar nu mai zi, frate, când 
ai făcut (Ernest Fazekas) 

dar nu mai zice când ai 
făcut 

morfologie: Forma de imperativ negativ corectă de la verbul a zice este 
nu zice! (cea de imperativ afirmativ este zi!). 
stilistică: Vocativul frate este nepotrivit contextual. 

Urechile 
sus!, 7.21 

Nu zi, nu zi! (Ernest 
Fazekas) 

Nu zice, nu zice! morfologie: Forma de imperativ negativ corectă de la verbul a zice este 
nu zice! (cea de imperativ afirmativ este zi!). 

Horoscop, 
7.23 

Haideţi ... Toate bune! 
Cu bine! (Neti Sandu) 

Toate bune! Cu bine! stilistică: În acest context, haideţi este un clişeu. 

Ştirile pe 
scurt, 7.30 

numărul de turişti români 
care merge în Bulgaria a 
crescut ... (Andra 
Gherega) 

numărul de turişti 
români care merg în 
Bulgaria a crescut ... 

sintaxă: Dezacord între subiect şi predicat (care = turişti, nu numărul). 

Urechile 
sus!, 7.35 

să ia juma de timp de 
emisie (Ernest Fazekas) 

să ia jumătate de timp 
de emisie 

stilistică: Varianta populară juma, pentru jumătate, este neliterară. 

Urechile 
sus!, 7.35 

este vorba de ultima 
amenză (Ernest Fazekas) 

este vorba de ultima 
amendă 

ortofonie: Rostire greşită accidentală. 

Urechile iarăşi cu ţâţele pe-afară – stilistică, lexic: Folosirea cuvântului popular ţâţe. 
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sus!, 7.36 (Ernest Fazekas) 
Urechile 
sus!, 7.36 

pe bune (Ernest Fazekas) – stilistică, lexic: Expresia pe bune este neliterară. 

Urechile 
sus!, 7.43  

destul de nasol ...  
Frate! (Ernest Fazekas) 

– stilistică, lexic: Limbaj „relaxat“; cuvântul nasol este familiar-argotic. 
Vocativul frate, cu valoare de interjecţie, este nepotrivit contextual. 

Urechile 
sus!, 7.51 

Asta cu topul şi-a pus 
amprenta şi pe mine 
(Ernest Fazekas) 

Asta cu topul şi-a pus 
amprenta şi asupra mea  

sintaxă, semantică: Regimul cazul al construcţiei a-şi pune amprenta ţine 
cont de distincţia [+/- persoană]:  a-şi pune amprenta pe ceva, dar asupra 
cuiva. 

Radio InfoPro, vineri, 26 octombrie 2007 (16.00 - 17.00) 
Ştirile 
InfoPro, 
16.02 

va fi înmormântat luni la 
... Pe de altă parte, 
autorităţile au decis să-i 
acorde un loc de veci 
(George Vila) 

va fi înmormântat luni la 
... Autorităţile au decis 
să-i acorde un loc de 
veci 

semantică: Apariţia locuţiunii adverbiale pe de altă parte nu este 
justificată semantic.    

Ciuleşte 
urechea!, 
16.21 

autovehicol (Florin 
Goldic) 

autovehicul ortofonie: DOOM2 înregistrează doar varianta „autovehicul“. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.21 

ştiţi cum e în alte părţi 
când te prinde în astfel de 
moduri [beat şi 
conducând o maşină] 
(Florin Goldic) 

ştiţi cum e în alte părţi 
când te prinde în astfel 
de situaţii 

lexic: Limbaj „relaxat“; folosirea greşită a cuvântului moduri, în locul lui 
situaţii. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.35 

[banii] o să-i folosiţi cu 
cap şi cu utilitate (Florin 
Goldic)  

o să-i folosiţi cu cap, în 
mod util 

semantică: Coordonarea forţată a expresiei cu cap cu expresia inedită, dar 
nefirească şi inutilă, cu utilitate. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.46 

ar fi bine să vă îmbrăcaţi 
bine (Florin Goldic)  

este de preferat să vă 
îmbrăcaţi bine 

lexic: Repetiţie uşor de evitat. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.54 

rămâi cu ştirile de la fix 
17 (Florin Goldic) 

rămâi cu ştirile de la 17 
fix 

sintaxă: Topică greşită. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.55 

business-ul personal 
(reclamă) 

afacerea 
personală/propria 
afacere 

lexic: Folosirea unui neologism inutil. 
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Radio InfoPro, luni, 29 octombrie 2007 (15.00 - 16.15) 
Ştirile 
InfoPro, 
15.00 

care vroia să intre în 
România (Mălina Neacşu)

care voia să intre în 
România 

morfologie: Forma verbală hibridă vroia nu este recomandată de 
DOOM2. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.19 

la servici (Florin Goldic) 
(de două ori) 

la serviciu ortofonie, lexic: Forma literară este cu -u final, nu servici (formă 
populară). 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.20 

Rămânem alături de 
„Ştirile pe scurt“; un hit 
mai nou vine alături de 
tine (Florin Goldic) 

– lexic, semantică: Repetiţie. Folosirea neadecvată contextual a locuţiunii 
prepoziţionale alături de. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.20 

avem nevoie de asemenea 
companii [hituri mai noi] 
(Florin Goldic) 

avem nevoie de 
asemenea melodii/hituri 

lexic, semantică: Metaforă forţată. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.24 

din toate poziţiile, 
Andreea Raicu şi ... 
(reclamă) 

– stilistică: Aluzie obscenă. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.39 

rămânem alături de hituri 
(de mai multe ori) 
(Florin Goldic) 

ascultăm în continuare 
hituri 

lexic, semantică: Folosirea neadecvată contextual a locuţiunii 
prepoziţionale alături de. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.39 

ştirile de la fix 16 (Florin 
Goldic) 

ştirile de la 16 fix sintaxă: Topică greşită. 

Ciuleşte 
urechea!, 
15.45 

soarele nu se va vedea 
chiar aşa de mult aşa cum 
ne-am fi dorit (Florin 
Goldic) 

soarele nu se va vedea 
chiar aşa de mult, cum 
ne-am fi dorit 

lexic: : Repetiţie uşor de evitat. 

Ştirile 
InfoPro, 
16.00 

dacă patronatele nu decid 
salariul minim (Mălina 
Neacşu) 

dacă patronatele nu 
decid salariul minim de 
... 

semantică: Elipsa determinanţilor grupului nominal salariul minim este 
forţată. Un salariu minim există, trebuie stabilită o anumită valoare a 
acestuia, mai mare decât cea actuală. 

Ciuleşte 
urechea!, 
16.07 

e ritmul, e ... mai multe 
lucruri, sunt o grămadă 
de lucruri (Florin Goldic) 

– sintaxă: Dezacord între subiect şi predicat (regândind enunţul, s-a 
autocorectat). 

Radio InfoPro, miercuri, 31 octombrie 2007 (14.00 - 15.00) 
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Ştirile 
InfoPro, 
14.02  

afecţiunea de care suferă 
... este o problemă de 
hemoragie la sistemul 
digestiv (Lucian 
Cambeşteanu) 

afecţiunea de care suferă 
... este o hemoragie la 
sistemul digestiv 

semantică: Sensul enunţului este exprimat greşit. 

Ştirile 
InfoPro, 
14.03 

a pierdut puncte pe 
mânra arbitrilor  (Lucian 
Cambeşteanu) 

a pierdut puncte pe 
mâna arbitrilor   

ortofonie: Rostire greşită accidentală. 

Ştirile 
InfoPro, 
14.03 

echipa a mâncat bătaie 
(Lucian Cambeşteanu) 

echipa a fost învinsă lexic, stilistică: Folosirea unei expresii  familiare (a mânca bătaie) într-
un context nepotrivit (discurs public). 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.07 

am realizat că e nevoie de 
toate device-urile şi de 
toate minunăţiile (Florin 
Goldic) 

– lexic: Folosirea unui neologism care poate fi neînţeles de către ascultători 
(device, din seria lui gadget, înseamnă „dispozitiv, aparat, mecanism, 
sistem”). 
 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.07 

ca să supravieţuieşti bine 
prin toate oraşele din 
Bucureşti (Florin Goldic) 

? ca să supravieţuieşti 
bine în orice sector din 
Bucureşti 

semantică: Probabil, confuzie între cuvinte (sector - oraş). 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.07 

ai nevoie de o maşină 
şmecheră, adică cu tot 
felul de device-uri; alte 
device-uri (Florin 
Goldic) 

– lexic, stilistică: Adjectivul şmecheră este neadecvat stilistic în context. 
Folosirea unui neologism care poate fi neînţeles de către ascultători 
(device, din seria lui gadget, înseamnă „dispozitiv, aparat, mecanism, 
sistem”). 
 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.07 

o să vă spun cum mai stă 
treaba cu ... (Florin 
Goldic) 

– stilistică: Limbaj „relaxat“. 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.18 

asta se întâmplă foarte 
clar (Florin Goldic) 

asta se va întâmpla cu 
siguranţă (contextual) 

semantică, lexic: Folosirea clişeizată a adverbului clar. 

Ştirile pe 
scurt, 14.30 

să aibe (Mălina Neacşu) să aibă morfologie: Forma corectă de conjunctiv a verbului a avea este să aibă, 
nu să aibe. 

Ştirile pe 
scurt, 14.30 

pedepse maxime 
împotriva ... (Mălina 
Neacşu) 

pedepse maxime pentru 
... 

semantică: Folosirea greşită (explicabilă prin alunecare semantică) a 
prepoziţiei împotriva, în locul prepoziţiei pentru. 

 13 



Ciuleşte 
urechea!, 
14.40 

mi se pare absolut 
genială grija (Florin 
Goldic) 

mi se pare exagerată 
grija (contextual) 

stilistică, semantică: Folosirea clişeizată a lui absolut; folosirea 
nepotrivită contextului semantic a adjectivului genială.  

Ciuleşte 
urechea!, 
14.41 

de capcane am trecut, iar 
de gardian nu cred că mai 
e cazul să ne facem griji 
(reclamă) 

de capcane am trecut, iar 
în legătură cu gardianul 
nu cred că mai e cazul să 
ne facem griji 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a prepoziţiei de, în locul locuţiunii 
prepoziţionale în legătură cu. 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.46 

temperaturi generoase, 
am putea spune (Florin 
Goldic) 

temperaturi destul de 
mari 

stilistică: Personificare forţată. 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.46 

vremea nu prea se 
schimbă (Florin Goldic) 

vremea nu se prea 
schimbă 

sintaxă: Topică greşită. 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.46 

şansele, riscurile de 
ploaie şi problemele cu 
precipitaţiile se vor simţi 
(Florin Goldic) 

– semantică, lexic: Frază neclară. 

Ciuleşte 
urechea!, 
14.55 

vine Rihanna şi J.C. 
(Florin Goldic) 

vin Rihanna şi J.C. sintaxă: Dezacord între subiectul multiplu postpus şi predicat. 

Radio InfoPro, vineri, 2 noiembrie 2007 (7.22 - 8.42) 
Urechile 
sus!, 7.26 

„şi alături cu duduci/Să le 
mângâi pă la buci“ 
(Ernest Fazekas) 

– stilistică, lexic: Folosirea nepotrivită stilistic a cuvântului popular buci. 

Urechile 
sus!, 7.33 

specializaţi pe crimă, pe 
omoruri, pe ... (Mihai 
Livadaru) 

specializaţi în crime, în 
omoruri, în ... 

sintaxă: Folosirea greşită repetată a prepoziţiei pe, în locul prepoziţiei în. 

Urechile 
sus!, 7.34 

sunt 14 contra a câte 
tabere ... (Ernest Fazekas) 

sunt 14 contra câte 
tabere ... 

sintaxă: Folosirea inutilă a mărcii cazuale a. 

Urechile 
sus!, 7.34 

dacă italianul vede că nu 
te doare-n pix de el 
(Mihai Livadaru) 

dacă italianul vede că nu 
te interesează deloc de 
el 

stilistică, lexic: Expresia a (nu) durea pe cineva în pix este argotică, 
nepotrivită în discursul public. 

Urechile 
sus!, 7.34 

în primul lucru va fi să 
(Ernest Fazekas) 

un prim lucru va fi 
să/în primul rând vor 

lexic: Suprapunerea greşită, accidentală, a două structuri sintactico-
semantice diferite (un prim lucru şi în primul rând). 
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trebui să 
Urechile 
sus!, 7.35 

n-ai văzut ce-a zis aia la 
ştiri (Ernest Fazekas) 

n-ai văzut ce-a zis 
(X/prezentatoarea) la 
ştiri 

stilistică: Varianta populară a pronumelui demonstrativ este folosită 
depreciativ în acest context, deci, nerecomandată. 

Urechile 
sus!, 7.49 

este măgăoaia de avion 
care o singură bucată 
circulă pe liniile aeriene. 
Singaporul are o 
asemenea aeronavă. 
(Ernest Fazekas) 

– stilistică,sintaxă, morfologie: Limbaj „relaxat“, sintaxă populară greşită. 
Articularea substantivului Singapore este nejustificată. 

Ştirile pe 
scurt, 8.00 

ne confruntăm cu un 
fenomen care nu este 
imputabil românilor, ci 
romilor (Andra Gherega) 

ne confruntăm cu un 
fenomen de care nu se 
fac vinovaţi românii, ci 
romii 

lexic: Folosirea nepotrivită contextului semantic a cuvântului imputabil. 

Ştirile pe 
scurt, 8.03 

care este super-optimist 
(George Trandafir) 

care este foarte/extrem 
de optimist 

lexic, stilistică: Folosirea clişeizată a lui super. 

Ştirile pe 
scurt, 8.04 

vom bate cu 1 la 0 pe 
Sevilla (George 
Trandafir) 

vom bate cu 1 la 0 
Sevilla 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei pe cu un complement direct care 
nu este marcat [+ persoană]. 

Urechile 
sus!, 8.08 

8 şi 8 minute, hai, bună 
dimineaţa! (Ernest 
Fazekas) 

– stilistică: În acest context, hai este un clişeu. 

Urechile 
sus!, 8.12 

vorbim despre ai noştri 
care se întorc din Italia şi 
reacţiile pe SMS-uri 
(Ernest Fazekas) 

?vorbim despre ai noştri 
care se întorc din Italia şi 
de reacţiile la acest 
lucru, trimise prin SMS-
uri 

sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei pe şi elipsa nerecomandată a 
determinanţilor substantivului reacţiile. 

Urechile 
sus!, 8.15 

hai bine; hai cu ştiri 
(Ernest Fazekas) 

– stilistică: În acest context, hai este un clişeu. 

Urechile 
sus!, 8.21 

eu am un pick-up care o 
să-l urmăresc de la balcon 
(Ernest Fazekas) 

eu am un pick-up pe 
care o să-l urmăresc de 
la balcon 

sintaxă: Dezacord. 

Urechile 
sus!, 8.22 

du-l la atelier, frate, vin 
vremuri nasoale! (Ernest 

– stilistică, lexic: Limbaj „relaxat“; cuvântul nasoale este familiar-argotic. 
Vocativul frate, cu valoare de interjecţie, este nepotrivit contextual. 
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Fazekas) 
Horoscop, 
8.22 

o invitaţie în oraş, fie de 
voie, de plăcere, fie are 
loc un eveniment care ţine 
de profesie şi nu se admit 
absenţe în ... sensul bun 
al expresiei. (Neti Sandu) 

– stilistică: Frază prolixă. 

Horoscop, 
8.23 

E de dat o raită pe la 
magazine ca să înlocuiţi 
ce s-a mai stricat (Neti 
Sandu) 

E cazul să daţi o raită 
pe la magazine ca să 
înlocuiţi ce s-a mai 
stricat 

semantică, lexic: Folosirea unei expresii nefireşti (a fi de dat). 

Horoscop, 
8.23 

Haideţi ... Toate bune! 
Cu bine! (Neti Sandu) 

Toate bune! Cu bine! stilistică: În acest context, haideţi este un clişeu. 

Urechile 
sus!, 8.28 

a electrocasnicelor şi a 
electronicilor (Ernest 
Fazekas) 

a electrocasnicelor şi a 
electronicelor 

ortofonie, lexic: Forma corectă de plural genitiv a cuvântului este 
electronice+lor. 

Urechile 
sus!, 8.28 

pentru a preveni orice act 
de infracţiune, de furat 
magnetofonul sau ... 
(Ernest Fazekas) 

pentru a preveni orice 
infracţiune, să nu fie 
furat magnetofonul, 
sau ... 

semantică, lexic: Limbaj „relaxat“. 

Urechile 
sus!, 8.29 

Pă bune! Nasol! (Ernest 
Fazekas) 

– stilistică, lexic: Limbaj „relaxat“; cuvântul nasol este familiar-argotic, 
expresia pe bune este neliterară. Rostire populară (pă). 

Ştirile pe 
scurt!, 8.30 

a violat şi a agresat-o pe 
Giovanna (Andra 
Gherega) 

a violat-o şi a agresat-o 
pe Giovanna 

sintaxă: Lipsa dublării. 

Urechile 
sus!, 8.36 

să nu te prindă 
[bodyguarzii] ... că-ţi rupe 
picioarele (Ernest 
Fazekas) 

să nu te prindă 
[bodyguarzii] ... că-ţi rup 
picioarele 

sintaxă: Dezacord între subiect şi predicat. 

Urechile 
sus!, 8.41 

„eu dau electrocasnicile 
romilor“ (Ernest Fazekas) 

„eu dau electrocasnicele 
romilor“ 

ortofonie, lexic: Forma corectă de plural articulat a cuvântului este 
electrocasnice+le. 

Radio InfoPro, marţi, 6 noiembrie 2007 (17.00 - 18.30) 
Ştirile 
InfoPro, 

este ora 16 (George 
Vila) 

este ora 17 (contextual) semantică: Greşeală accidentală. 
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17.00 
Ştirile 
InfoPro, 
17.01 

următorii clasaţi sunt 
Bulgaria şi Ungaria 
(George Vila) 

următoarele clasate 
sunt Bulgaria şi Ungaria 

sintaxă: Dezacord în ceea ce priveşte genul. 

Ştirile 
InfoPro, 
17.02 

născută cu patru mâini 
şi patru picioare, care s-
a născut cu ..., fără 
această intervenţie 
(George Vila) 

– stilistică: Enunţ alambicat. 

Ciuleşte 
urechea!, 
17.08 

 răcoroasă, n-avem ce 
spune din acest punct 
de vedere, dar avem de 
spus despre multe alte 
lucruri ceea ce se mai 
întâmplă prin lumea 
întreagă (Florin Goldic) 

– stilistică: Limbaj „relaxat“, enunţuri inconsistente, prost construite. 

Ciuleşte 
urechea!, 
17.08 

dacă v-ar trebui să vă 
gândiţi la ceva (Florin 
Goldic) 

dacă ar trebui să vă 
gândiţi la ceva 

sintaxă: Apariţia inutilă a formei pronominale v-. 

Ştirile pe 
scurt, 17.31 

atacuri ..., în cadrul unei 
campanii de violenţe 
(George Vila) 

atacuri ..., în cadrul unei 
campanii violente 

lexic, semantică: Campanii de violenţe este o construcţie semantică 
nefirească. 

Ştirile pe 
scurt, 17.46 

la capitolul 
temperaturi, nu există 
îmbunătăţiri (Florin 
Goldic) 

în ceea ce priveşte 
temperaturile, nu există 
îmbunătăţiri 

lexic, stilistică: Expresia la capitolul (+ substantiv) este caracteristică 
limbajului colocvial. 

Ştirile pe 
scurt, 17.46 

la această oră, 
temperaturile sunt la fel 
ca şi cum vor fi mâine 
(Florin Goldic) 

la această oră, 
temperaturile sunt 
identice cu acelea care 
vor fi mâine 

 Cumularea greşită a două moduri (dintre care cel de-al doilea este el 
însuşi greşit – ca şi cum exprimă subiectivismul unei comparaţii) de a 
exprima identitatea (lexic, semantică). 

Ciuleşte 
urechea!, 
17.53 

ce se mai întâmplă la 
capitolul vreme (Florin 
Goldic) 

ce se mai întâmplă cu 
vremea 

lexic, stilistică: Expresia la capitolul (+ substantiv) este caracteristică 
limbajului colocvial. 

Ştirile să găsească soluţii în să găsească soluţii sintaxă, semantică: Folosirea greşită a prepoziţiei în, în locul prepoziţiei 
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InfoPro, 
18.01 

criza imigranţilor (Edi 
Gaftoi) 

pentru criza imigranţilor pentru. 

Ştirile 
InfoPro, 
18.02 

locuitorilor acelor 
tabere inumane de 
romi, cu condiţii de 
viaţă oribile (Cristian 
Matei) 

? locuitorilor acelor 
tabere îngrozitoare de 
romi, cu condiţii de viaţă 
oribile 

lexic, semantică: Folosirea nepotrivită în context a adjectivului inumane, 
explicabilă prin alunecare semantică. 

Ştirile 
InfoPro, 
18.03 

care le ţinea de şase 
(George Vila) 

– stilistică, lexic: Expresia a ţine de şase aparţine limbajului colocvial. 

Ştirile 
InfoPro, 
18.04 

Primăria le-a 
achiziţionat centrale ..., 
dar care nu pot fi 
montate (Mihaela Gros) 

Primăria le-a achiziţionat 
centrale ..., dar acestea 
nu pot fi montate 

lexic, sintaxă: Folosirea greşită a pronumelui relativ (care) în locul 
pronumelui demonstrativ (acestea). 

Ştirile 
InfoPro, 
18.05 

pojghiţa (Mihaela Gros) pojghiţa ortofonie: DOOM2 recomandă varianta accentuală „pojghiţă“, însă o 
înregistrează şi pe cealaltă („pojghiţă“). 

Ştirile 
InfoPro, 
18.13 

Primarul oraşului 
...,Vasile ..., în 
subordinea căreia se 
află Poliţia comunitară 
(Marius Buga) 

Primarul oraşului 
...,Vasile ..., în 
subordinea căruia se 
află Poliţia comunitară 

sintaxă: Dezacord, probabil, accidental. 

Ştirile 
InfoPro, 
18.14 

chiar dacă unele 
produse nu au termenul 
de valabilitate expirat 
(Edi Gaftoi) 

chiar dacă unele produse 
nu au termenul de 
valabilitate depăşit/nu 
sunt expirate 

lexic, semantică: Folosirea nepotrivită în context a adjectivului expirat, 
explicabilă prin alunecare semantică. 

28.XI., 11.00,  
Ştiri, 
prezentator 

7 şoferi şi-au avariat 
autoturismele în hăul 
din şosea 

7 şoferi şi-au avariat 
autoturismele în groapa 
din şosea 

(semantică, stilistică) Inadecvare semantică. Hău are sensul „prăpastie 
adâncă”. 

28.XI., 14.03,  
Ştiri, 
prezentator 

...acesta fiind cunoscut 
drept o locaţie a 
infractorilor 

...acesta fiind cunoscut 
drept un adăpost a 
infractorilor 

(lexic) Inadecvare semantică. Era vorba despre o clădire veche ocupată 
abuziv de nişte persoane. 

28.XI., 19.22, 
Ne auzim la 

şi ei n-au niciun 
interes la chestia asta 

şi ei nu obţin nimic din 
chestia asta / 

(sintaxă) Greşeală de regim sintactic al verbului. Se spune corect a fi 
interesat de...; structura cu prepoziţia la (a avea un interes la) este prea 

 18 



Info Pro, 
prezentator 

şi pe ei nu îi interesează 
chestia asta 

familiară; 

28.XI., 21.01,  
Ştiri, 
prezentator 

în aceleaşi locaţii 
urmând să fie mutaţi şi 
proprietarii... (G. Vila) 

în aceleaşi clădiri / 
blocuri urmând să fie 
mutaţi şi proprietarii... 

(lexic) Inadecvare semantică. 

29.XI, 09.13, 
Urechile sus!, 
prezentator 

cum se determină o 
vacă să te lingă pe cap  

cum determini o vacă să 
te lingă pe cap 

(sintaxă) Discontinuitate sintactică. Ar fi trebuit folosită aceeaşi persoană 
a verbului. 

29.XI, 09.36, 
Urechile sus! 

în tribune sunt... 5 
handicapaţi prostălăi 
care se iau la bătaie 

în tribune sunt... 5 
prostălăi care se iau la 
bătaie 

(stilistică) Este greşită folosirea termenului handicapaţi cu sens 
depreciativ, pentru a caracteriza nişte persoane. 

29.XI, , 09.41, 
Urechile sus! 

foarte multe SMS-uri 
vizavi de cele două 
subiecte ale noastre 

foarte multe SMS-uri 
legate de cele două 
subiecte ale noastre 

(sintaxă) Utilizarea adverbului vizavi pentru a introduce un circumstanţial 
de relaţie (cu sensul „subiectul, tema”) este neliterară. 

2.XII, 09.01, 
prezentator 

Alţii au vrut să vadă pe 
cei cărora le-a dat 
votul. 

Alţii au vrut să vadă pe 
cei cărora le-au dat 
votul. 

(sintaxă) Dezacord între subiect (reluat din propoziţia principală) şi 
predicat. 

2.XII, 09.01,  
Ştiri, 
prezentator 

SPP-iştii i-au căutat la 
piele pe cei care... Pe 
unii, mai-mai că i-a 
dezbrăcat.  

SPP-iştii i-au căutat la 
piele pe cei care... Pe 
unii, mai-mai că i-au 
dezbrăcat. 

(sintaxă) Discontinuitate sintactică – dezacord. Subiectul celei de-a doua 
propoziţii este reluat din prima propoziţie (SPP-iştii), deci verbul ar fi 
trebuit să fie folosit la plural. 

4.XII, 09.23, 
Urechile sus!, 
prezentator 

Dacă femeii îi place 
culorile roş-albe, ce să-i 
faci? 

Dacă femeii îi plac 
culorile roş-albe, ce să-i 
faci? 

(sintaxă) Dezacord între subiect şi predicat. 

5.XII, 09.35, 
Urechile sus!, 
prezentator 

...se dă gratis, se dă 
moca, doar pentru că 
eşti fiica preşedintelui 

...se dă gratis, doar 
pentru că eşti fiica 
preşedintelui 

(stilistică) Termenul moca este prea familiar, chiar argotic. 

6.XII, 12.01, 
Ştiri, 
prezentator 

Transparency 
International 

Transparency 
International 

(ortoepie) Greşeală de accentuare a cuvântului străin. 

6.XII, 12.03, 
Ştiri, 
prezentator 

cotidianele britanice 
„Times” şi „Sunday 
Times” 

cotidienele britanice 
„Times” şi „Sunday 
Times” 

(morfologie) Atât adjectivul cotidian, cât şi substantivul cotidian prezintă 
alternanţa vocalică a-e la plural.  

6.XII, 13.02, Tot ceea ce ei pot face Tot ceea ce pot face ei (sintaxă) În subordonată, subiectul ar fi trebuit să fie postpus predicatului.  
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Ştiri, reporter este să scurteze durata 
intervenţiilor.  

este să scurteze durata 
intervenţiilor. 

11.XII., 
08.28, 
Urechile sus!, 
prezentator 

restul de opt ore le 
doarme la servici 

restul de opt ore le 
doarme la serviciu 

(lexic) Forma servici este neliterară. 

11.XII., 
08.58, 
Urechile sus! 
(Horoscop), 
prezentatoare 

...va trebui să 
relaţionaţi cu diverşi ca 
să meargă totul strună 
(N. Sandu) 

...va trebui să discutaţi / 
să păstraţi legătura cu 
diverşi ca să meargă 
totul strună 

(semantică) Utilizare inadecvată semantic a verbului a relaţiona, definit 
ca „a pune în relaţie două sau mai multe fenomene, evenimente”, nu „a 
vorbi a discuta etc.”. 

 
 


