
Kiss FM 
Monitorizare: Adina Dragomirescu (15 – 17 octombrie) 

Blanca Croitor Balaciu  (18 octombrie –  25 noiembrie 2007) 
Carmen Mîrzea-Vasile (26 noiembrie – 11 decembrie) 

 
 
Ziua Ora Emisiunea şi 

persoana care 
a rostit 
greşeala 

Versiunea greşită / 
nerecomandată 

Versiunea corectă / 
recomandată 

Explicaţia 

17.X. 
2007 

9.33 Huidu şi 
Găinuşă 

Acuma trebuie să le scoată la 
bulgari fotbalul din cap 

Acuma trebuie să le scoată 
bulgarilor fotbalul din cap 

sintaxă: Folosirea construcţiei 
prepoziţionale cu la în locul dativului 
este un fenomen popular; 

17.X. 
2007 

9.34 Huidu şi 
Găinuşă 

Băteţi-i pe bulgari Bateţi-i pe bulgari morfologie: verbul a bate aparţine 
conjugării a treia (imperativul bateţi, 
cu accent pe radical); forma de 
imperativ băteţi, cu accent pe sufix, 
ar corespunde unui verb de 
conjugarea a II-a (*a bătea); 

17.X. 
2007 

10.19 Kiss FM de 10 Îmi place despre ei, ca să zic 
aşa 

Îi plac / Îmi place de ei, ca să 
zic aşa 

sintaxă şi stilistică: regim 
prepoziţional impropriu; 

19.X. 
2007 

12.43 „Kiss FM de 
10”, moderator 

...care am făcut-o acum o 
săptămână  

...pe care am făcut-o acum o 
săptămână 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

21.X. 
2007 

16.25 moderator poţi pupa 100 de roni pe oră poţi pupa 100 de RON pe oră morfologie: RON este o abreviere, nu 
se foloseşte cu desinenţă de plural; 
trebuia folosit substantivul lei; 
întrucât leii vechi au ieşit de mult din 
uz, nu se poate face confuzie între leii 
vechi şi leii noi (RON); 
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21.X. 
2007 

20.29 moderator în categoria asta a pieselor 
mai slow 

în categoria asta a pieselor 
mai lente 

lexic: cuvântul englezesc putea fi 
evitat prin utilizarea echivalentului 
românesc; 
 

24.X. 
2007 

09.45 „Cronica 
Cârcotaşilor”, 
moderator 

la tonomatul care-l 
şmenuiesc (Şerban Huidu) 

la tonomatul pe care-l 
şmenuiesc 

sintaxă: pronumele relativ care cu 
funcţia de complement direct trebuie 
să fie precedat de prepoziţia pe; 

24.X. 
2007 

09.52 „Cronica 
Cârcotaşilor”, 
moderator 

– Am zis „foarte groaznic”. 
Nu există foarte groaznic. 
Există doar extraordinar de 
groaznic... la maxim. (Ş. 
Huidu) 
– Eu cred că eşti superlativ 
la cap. (M. Găinuşă) 

...la maximum. lexic, morfologie: maxim este 
adjectiv; adverbul are o formă 
diferită, maximum; 
 

24.X. 
2007 

09.56 „Cronica 
Cârcotaşilor”, 
moderator 

avem o mie şi una de lucruri 
de făcut (Ş. Huidu) 

avem o mie şi unu de lucruri 
de făcut 

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral şi substantivul 
determinat; 

30.X. 
2007 

11.23 „Kiss FM de 
10”, moderator 

hai să vorbim numai despre 
rău pe toată lumea  

hai să vorbim numai de 
rău pe toată lumea 

sintaxă: utilizarea prepoziţiei este 
nepotrivită în context; 

1.X. 
2007 

11.02 „Kiss FM de 
10”, moderator 

Vai, dacă mai cânţi jingle-ul 
ăsta, o să-mi apară bube în 
cerul gurii.  

– stilistică: formularea este foarte 
expresivă, dar nepotrivită în context; 
lexic: substantivul jingle nu este 
înregistrat în dicţionarele româneşti 
consultate; 

1.X. 
2007 

11.43 „Kiss FM de 
10”, moderator 

cel de-al doilea film, al 
douăzeci şi douălea al seriei  

cel de-al doilea film, al 
douăzeci şi doilea al seriei   

sintaxă: dezacord în gen între 
adjectivul numeral ordinal şi 
substantivul determinat; 

1.X. 
2007 

12.10 „Kiss FM de 
10”, moderator 

ai şansa de a câştiga 1600 de 
roni  

ai şansa de a câştiga 1600 de 
RON 

sintaxă: între adjectivele numerale de 
la 20 în sus şi substantivul determinat 
se utilizează prepoziţia de; 
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4.XI. 
2007 

20.17 „Weekend kiss 
by kiss”, 
moderator 

am şi eu 2 maguri, au 
cincizeci de kile, respectiv 
fiecare 

...au cincizeci de kile fiecare semantică: sintagma respectiv fiecare 
este redundantă; adverbul respectiv 
este greşit utilizat; 

6.XI. 
2007 

12.56 „Kiss FM de 
10”, moderator 

O zi bestială, ne întâlnim 
mâine! 

cât mai bună/foarte bună 
etc. 

stilistică: adjectivul bestial este 
folosit în exces, din diverse motive: 
pentru a evita o formulare prea 
banală, pentru a comunica o bună-
dispoziţie (exagerată) etc.; 

7.XI. 
2007 

12.27 „Kiss FM de 
10”, moderator 

Eu ştii ce cred? Că a început 
s-o copie pe Loredana 
Groza. 

... s-o copieze... morfologie: a copia are sufixul -ez la 
indicativ şi conjunctiv prezent; 

8.XI. 
2007 

09.40 „Cronica 
Cârcotaşilor”, 
moderator 

De la anul, traficul începe să 
fie gestionat profesionist. 
(M. Găinuşă) 

traficul ortoepie: în DOOM sunt admise 
ambele variante de accentuare, dar se 
recomandă cea cu accent pe prima 
silabă; 

8.XI. 
2007 

11.44 „Kiss FM de 
10”, 
prezentatorul 
ştirilor 

preţul unui bilet este treizeci 
lei până la miezul nopţii şi 
patruzeci, după. 

treizeci de lei sintaxă: între adjectivele numerale de 
la 20 în sus şi substantivul determinat 
se utilizează prepoziţia de; 
 

8.XI. 
2007 

12.11 „Kiss FM de 
10”, moderator 

este ora doisprezece este ora douăsprezece sintaxă: când se exprimă ora, 
numeralul trebuie să aibă forma de 
feminin (numai dacă e vorba de doi); 

9.XI. 
2007 

11.22 „Kiss FM de 
10”, moderator 

am si eu o curiozitate, ca şi 
viitor cântăreţ ce-o să devin 
eu 

... ca viitor cântăreţ... fonetică: este greşită intercalarea 
conjuncţiei între prepoziţia calităţii ca 
şi substantiv; 

9.XI. 
2007 

15.11 „Weekend la 
Kiss Music”, 
moderatoare 

...cred că n-ar fi un feeling 
chiar aşa drăgălaş (Andreea 
Remeţan) 

...cred că n-ar fi o senzaţie 
chiar aşa plăcută 

stilistică: atât substantivul englezesc, 
cât şi adjectivul drăgălaş sunt folosite 
pentru a evita alte cuvinte mai banale; 
feeling ar fi trebuit evitat pentru că 
există un corespondent românesc 
(senzaţie era potrivit în context), iar 
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drăgălaş nu este un adjectiv potrivit 
pentru a descrie senzaţia de frig; 

9.XI. 
2007 

15.56 „Weekend la 
Kiss Music”, 
moderatoare 

Sunt Andreea Remeţan. Te 
pupic, stai pe Kiss. 

– stilistică: sintagma te pupic este un 
stereotip (e folosită în exces); 

9.XI. 
2007 

16.11 „Weekend la 
Kiss Music”, 
moderatoare 

Rămâi pe Kiss FM, pentru că 
ai o stare de spirit efectiv 
debordantă.  

Rămâi pe Kiss FM, pentru că 
ai o stare de spirit debordantă. 

stilistică: adjectivul efectiv a devenit 
un stereotip; 

11.XI. 
2007 

21.12 „Weekend 
Kiss by Kiss”, 
moderator 

să nu mai lăsăm suspansul 
ăsta vizavi de Linkin Park 

să nu mai prelungim 
suspansul ăsta în privinţa 
trupei Linkin Park 

sintaxă: nu este corectă folosirea  
adverbului vizavi pentru introduce un 
circumstanţial de relaţie; 

18.XI. 
2007 

13.10 „Weekend la 
Kiss Music”, 
moderator 

vreau să aud ce mâncări 
extraordinare aţi consumat 

mâncăruri morfologie: subst. mâncare cu sensul 
„feluri de mâncare” are forma de 
plural mâncăruri; 

19.XI. 
2007 

21.13 „Kiss by 
Kiss”, 
moderator 

Mihai, servici uşor ţie şi 
găştii!  

serviciu lexic: varianta servici este neliterară; 
forma corectă este cu -u final; 
 

19.XI. 
2007 

21.22 „Kiss by 
Kiss”, 
moderator 

Măi, cum sună o voce de 
fată! Alte alea, alea! 

Măi, cum sună o voce de fată! 
Este altceva! 

stilistică: sintagma alea, alea este 
prea colocvială; 

19.XI. 
2007 

22.04 „My kiss”, 
moderatoare 

A dat şi prima zăpadă în 
Bucureşti, aşa că nu putem 
decât să ne bucurăm intens. 
(Giulia) 

A dat şi prima zăpadă în 
Bucureşti, aşa că nu putem 
decât să ne bucurăm foarte 
mult. 

stilistică: stereotip; 

19.XI. 
2007 

22.40 „My kiss”, 
moderatoare 

...sentimentele care în acel 
moment fierb la foc 
continuu... (Giulia) 

– stilistică: formularea este foarte 
expresivă; (era vorba despre prima 
întâlnire;) 

20.XI. 
2007 

11.43 „Kiss Blitz”, 
prezentatorul 
ştirilor 

De asemeni, la Insitutul de 
Film din  Bucureşti... (Dan 
Marcu) 

De asemenea, la Insitutul de 
Film din  Bucureşti... 

lexic: forma de asemeni este 
neliterară; 
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20.XI. 
2007 

13.06 „Kiss Blitz”, 
prezentatoarea 
ştirilor 

un bărbat din Italia riscă să 
fie condamnat cinci ani de 
închisoare 

un bărbat din Italia riscă să fie 
condamnat la cinci ani de 
închisoare 

sintaxă: a fost omisă o prepoziţie; 

20.XI. 
2007 

13.47 „Kiss Music”, 
moderatoare 

i-au transformat vocea 
într-un mare fel (Andreea 
Berghea) 

i-au transformat vocea foarte 
mult 

stilistică: stereotip; 

20.XI. 
2007 

16.10 „Kiss my 
way”, 
moderator 

Foarte tare, Patriarhul ăsta, 
mânca-ţi-aş, cum ştie el să... 

– stilistică: vorbitorul a dorit să fie 
ironic, dar sintagma mânca-ţi-aş este 
prea des folosită în registrul ironic 
(devine o ironie clişeu); adjectivul 
tare este şi el folosit mult prea 
frecvent; 

21.XI. 
2007 

08.55 „Cronica 
Cârcotaşilor”, 
moderator 

Din punct de vedere al 
informaţiei, este foarte bine 
că există Google ăsta. (Ş. 
Huidu) 

Din punctul de vedere al 
informaţiei, este foarte bine 
că există Google ăsta. 

sintaxă: când urmează un substantiv 
în genitiv, substantivul punct trebuie 
articulat; 
 

21.XI. 
2007 

11.24 „Kiss FM de 
10”, moderator 

Lansarea celui de-al doilea 
roman Dan Chişu va avea 
loc astăzi  

Lansarea celui de-al doilea 
roman al lui Dan Chişu va 
avea loc astăzi 

sintaxă: relaţia sintactică dintre subst. 
roman şi subst. Dan Chişu ar fi 
trebuit marcată cazual (flexionar, 
morfologic); 

21.XI. 
2007 

11.32 „Kiss FM de 
10”, moderator 

La ora optisprezece, nu? La ora optsprezece, nu? lexic, pronunţie: forma cu -i- este 
neliterară; 

22.XI. 
2007 

11.46 „Kiss FM de 
10”, 
prezentatorul 
ştirilor 

Odată lansat acest program, 
editorii se pot înscrie în 
acesta.  

Odată lansat acest program, 
editorii se pot înscrie în 
acesta. 

ortografie: accentul stă pe ultima 
silabă; 

22.XI. 
2007 

21.22 „Kiss by 
Kiss”, 
moderator 

o piesă de veselie pentru 
people-ul muncitor 

o piesă de veselie pentru 
poporul muncitor 

lexic: cuvântul englezesc putea fi 
evitat prin utilizarea echivalentului 
românesc; 
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23.XI. 
2007 

13.24 „The Coca-
Cola World 
Chart Show”, 
prezentatoare 

foloseşte un sample dintr-un 
cântec african (Andreea 
Berghea) 

foloseşte un fragment 
dintr-un cântec african 

lexic: cuvântul englezesc putea fi 
evitat prin utilizarea echivalentului 
românesc; 
 

23.XI. 
2007 

13.57 „The Coca-
Cola World 
Chart Show”, 
prezentatoare 

ce-a făcut Alicia Keys, după 
ce s-a inamorat de 
piramidele din Egipt 

ce-a făcut Alicia Keys, după 
ce s-a înamorat de 
piramidele din Egipt 

lexic: forma corectă este cu î-; 

25.XI. 
2007 

16.56 „Weekend 
Kiss by Kiss”, 
moderatoare 

stau cam greu cu 
matematica astăzi [...] 
 

stau cam prost cu matematica 
astăzi... 

frazeologie, semantică: se spune stau 
cam prost cu..., pentru sensul „nu mă 
pricep la..., nu cunosc”; 

25.XI. 
2007 

16.56 „Weekend 
Kiss by Kiss”, 
moderatoare 

Te pupic, zâmbetul pe buze, 
pentru că e duminică astăzi.  
(Andreea Remeţan) 

– stilistică: sintagma te pupic este 
folosită în exces. 

25.XI. 
2007 

21.53 „Weekend 
Kiss by Kiss”, 
moderator 

ca să intre topul la fix ca să intre topul melodiilor 
la fix 

cacofonie; 

27 
nov. 
 

10.12 Kiss FM de 10 
(cu Ovidiu  
Stănescu şi 
„Cătălin 
Dezbrăcatu“), 
prezentator 

şaiştrei de milioane şaizeci şi trei de milioane stilistică, ortofonie: Rostire populară. 

27 
nov. 
 

10.19 Kiss FM de 
10, prezentator 

hai să intrăm în ştirile din 
ziare 

haideţi să vedem (care sunt) 
ştirile din ziare 

stilistică, semantică: Sintagma a intra 
în ştiri  este nefirească. 

27 
nov. 
 

10.19 Kiss FM de 
10, prezentator 

o poză şocantă, dezvăluită 
recent 

o poză şocantă, arătată 
recent/apărută recent (în 
presă) 

lexic, semantică: Folosirea nepotrivită 
în context a adjectivului dezvăluită, 
explicabilă prin alunecare semantică. 
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27 
nov. 
 

10.28 Kiss FM de 
10, prezentator 

mascota emisiunii noastre ... 
[celălalt prezentator:] să-l 
ducem la ... 

mascota emisiunii noastre ... 
[celălalt prezentator:] s-o 
ducem la ... 

sintaxă: Discontinuitate sintactică –
dezacord. 

27 
nov. 
 

10.29 Kiss FM de 
10, prezentator 

urmează un nou LP urmează un nou album lexic: Folosirea unui neologism inutil. 
LP apare în limba română ca sinonim 
al cuvântului „album“. În limba 
engleză, sensul acronimului LP (Long 
Play sau Long Playing  = „album de 
aproximativ 40 de minute, conţinând 
cel puţin opt melodii“) este diferit de 
cel al lui EP (Extended Play = 
„album de aproximativ 20 de minute, 
conţinând câteva melodii, 3 - 5“). 

27 
nov. 
 

10.41 Kiss FM de 
10, prezentator 

vrei să, eu ştiu, să  lichidezi 
contu’ sau să pui nişte bani 
în cont ... [celălalt 
prezentator:] Ce să lichidezi 
contu’, frate, îl alimentezi în 
situaţia de faţă. Aia-i poză 
de „lichidat“?! (despre o 
poză porno) 

– stilistică: Verbele a alimenta şi a 
lichida, contextual, au legătură cu 
aluzii obscene.  

27 
nov. 
 

10.41 Kiss FM de 
10, prezentator 

de treiştrei de ani de treizeci şi trei de ani stilistică, ortofonie: Rostire populară. 

27 
nov. 
 

10.51 Kiss FM de 
10, prezentator 

se chinuie recomandat: se chinuieşte morfologie: DOOM2 recomandă 
forma în -eşte, dar o înregistrează şi 
pe cea „scurtă“. 

27 
nov. 
 

10.52 Kiss FM de 
10, prezentator 

şi-a căsătorit căţeluşa Pufi ... 
[celălalt prezentator:] Dar 
ştii că acel Pufi 

şi-a căsătorit căţeluşa Pufi ... 
[celălalt prezentator:] Dar ştii 
că acea Pufi 

sintaxă: Discontinuitate sintactică –
dezacord. 
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27 
nov. 
 

11.01 Kiss FM de 
10, prezentator 

am dat banu’ acumulat, am 
dat caşcavalu’/am dat banu’ 

 stilistică: Cuvintele banu’ (având 
sensul pluralului bani) şi caşcaval 
(însemnând tot bani) sunt argotice. 

27 
nov. 
 

11.05 Kiss FM de 
10, prezentator 

mai vedem ce mai facem mai vedem ce facem/vedem 
ce mai facem 

semantică: Pleonasm. 

27 
nov. 
 

11.10 Kiss FM de 
10, prezentator 

unul din premiile unul dintre premiile sintaxă: Folosirea incorectă a  
prepoziţiei (din se foloseşte cu 
substantive la singular, dintre se 
foloseşte cu substantive la plural). 

27 
nov. 
 

11.15 Kiss FM de 
10, prezentator 

următoarea melodie ... Stai s-
o găsesc în desktop 

următoarea melodie ... Stai s-
o găsesc pe desktop 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită a 
prepoziţiei în, în locul lui pe. 

27 
nov. 
 

11.20 Kiss FM de 
10, prezentator 

păi să ştii că italienii nu prea 
sunt dotaţi. N-am văzut 
macaroane mari 

– stilistică: Aluzie obscenă. 

27 
nov. 
 

11.39 Kiss FM de 
10, prezentator 

eu vreau să mai îmi pun eu vreau să îmi mai pun sintaxă: Topică greşită. 

27 
nov. 
 

11.39 Kiss FM de 
10, prezentator 

să vedem ce mai găsim pe 
final de oră, da?/pe final de 
oră 

să vedem ce mai găsim la 
final de oră/la final de oră 

semantică: Folosirea greşită a 
prepoziţiei în, în locul prepoziţiei pe. 

27 
nov. 
 

11.40 Kiss FM de 
10, prezentator 

glumeţ: cu un sound actual, 
şi cu versuri truly, madly, 
deeply,  ... rulează acum, se 
zice, pe mess. 

– lexic, stilistică: Folosirea unor 
neologisme (dintre care unele sunt 
„de lux“, inutile) care pot fi neînţelese 
de către ascultători. 

27 
nov. 
 

11.40 Kiss FM de 
10, prezentator 

glumeţ: am remarcat lookul 
îmbunătăţit, dar şi bugul, că 
... 

? am remarcat înfăţişarea 
îmbunătăţită, dar şi eroarea, 
că ... 

lexic, stilistică: Folosirea unor 
neologisme „de lux“, inutile, care pot 
fi neînţelese de către ascultători. 

27 11.43 Kiss FM de Zi maximă! (urare la – stilistică: Urarea este nefirească. 
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nov. 
 

10, prezentator  sfârşitul emisiunii) 

27 
nov. 
 

11.53 Kiss FM de 
10, prezentator 

să lăsăm la o parte visele 
(despre ceva ce îşi imagina) 

să lăsăm la o parte visurile morfologie, semantică: Conform 
DOOM2, pl. vise este pentru vis 
„imagine din timpul somnului“, iar pl. 
visuri, pentru vis „aspiraţie“ (această 
distincţie se poate reţine uşor cu 
ajutorul sintagmei carte de vise). 

28 
nov.  

16.07 Kiss my way 
(cu Virgil 
Batista şi 
Andu Campu), 
prezentator 

a şi-nceput deja a şi-nceput/a început deja semantică: Pleonasm. 

28 
nov.  

16. 08 Kiss my way, 
prezentator 

elevii nu pot fi legaţi şi traşi 
la analize 

elevii nu pot fi legaţi şi 
forţaţi să facă analize 

lexic, semantică: Expresia a trage la 
ceva (pentru a forţa să facă ceva pe 
cineva) este neinspirată. 

28 
nov.  

16.08 Kiss my way, 
prezentator 

asta mi se pare foarte funny asta mi se pare foarte 
amuzant 

stilistică, lexic: Folosirea unui 
neologism inutil. 

28 
nov.  

16.08 Kiss my way, 
prezentator 

super melodie la Kiss FM – stilistică, lexic: Clişeu. 

28 
nov.  

16.17 Kiss my way, 
prezentatorii 

super ceas (de trei 
ori)/super tare 

– stilistică, lexic: Clişeu. 

28 
nov.  

16.33 Kiss my way, 
prezentator 

Deci, gândeşte-te că te duci 
cu copilul tău undeva într-un 
magazin şi îl ceri pe ratonul 
ăsta, Twitch, da? 

Deci, gândeşte-te că te duci 
cu copilul tău la un magazin 
şi ceri ratonul ăsta, Twitch, 
da? 

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

28 
nov. 

16.33 Kiss my way, 
prezentator 

plăcuţă de indentificare plăcuţă de identificare lexic, ortofonie: Forma corectă a 
cuvântului este identificare. 

29 
nov. 

7.08 Cronica 
Cârcotaşilor 

dacă nici măcar ăştia din 
Burkina Faso nu vor să vină 

sugestie: dacă nici măcar ăştia 
din Burkina Faso nu vor să 

stilistică, lexic: Expresia ruperea 
pământului nu este literară. 
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 (cu Şerban 
Huidu şi Mihai 
Găinuşă), 
prezentator 

în România ... Suntem 
ruperea pământului 

vină în România ... Suntem 
vai de capul nostru 

29 
nov. 
 

7.17 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

te bagi?  stilistică: Forma reflexivă a verbului a 
băga, a se băga, în acest context, este 
neliterară. 

29 
nov. 
 

7.18 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

traficul traficul ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă 
înregistrează şi varianta „trafic“. 

29 
nov. 
 

7.19 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

ce faci tu să plăteşti ceva pe 
banii ăia care-ţi curg din cap 
până-n picioare 

sugestie: ce-ai face tu dacă 
ai plăti ceva pentru banii ăia 
care-ţi curg din cap până-n 
picioare 

semantică, stilistică: Frază neclară. 
sintaxă: Folosirea greşită a prepoziţiei 
pe. 

29 
nov. 
 

7.20 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentatorii 

– Dar ce dansează? Hai că tu 
le ai p-astea mai .../– Da, am 
mai multe. Ar putea fi un 
dans popular din ... 

Dar ce dansează? Hai că tu le 
ai cu astea mai .../– Da, ştiu 
mai multe. Ar putea fi un 
dans popular din ... 

lexic, semantică: Nerespectarea 
regimului prepoziţional al expresiei 
verbale a le avea cu. 

29 
nov. 
 

7.21 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

această frază reprezintă 
România ... Acuzat că şi-a 
ucis nevasta, virgulă, 
poliţistul putea să nu facă 
nici măcar o zi de puşcărie, 
punct. Acum riscă chiar 
închisoarea pe viaţă, dar 
este liber. Aceasta este fraza 
... 

aceste fraze/propoziţii 
reprezintă România ... Acuzat 
că şi-a ucis nevasta, virgulă, 
poliţistul putea să nu facă nici 
măcar o zi de puşcărie, punct. 
Acum riscă chiar închisoarea 
pe viaţă, dar este liber. 
Acestea sunt 
frazele/propoziţiile ... 

semantică: Dezacord semantic. 

29 
nov. 
 

7.29 Cronica 
Cârcotaşilor, 
Alexandra 
Chihaia 

se desfăşoară anual, din 
anul 1973 

se desfăşoară anual, începând 
din 1973 

lexic: Repetiţie uşor de evitat. 
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29 
nov. 
 

7.34 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

aşa sunt la mine sprâncenele aşa am eu sprâncenele/aşa 
sunt sprâncenele mele 

lexic, semantică: Suprapunerea 
greşită a două structuri sintactice 
diferite. 

29 
nov. 
 

7.42/ 
8.41 

Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 
(„Agentul 
Tuzgureanu“) 

glumeţ: şi iar se va găsi 
câţiva tăntălăi care să le ia 
de neveste, aşa răscrăcite 
cum sunt 

– stilistică, lexic: Adjectivul răscrăcite 
(în contextul neveste răscrăcite) este 
neliterar, argotic chiar. 
sintaxă: Dezacord. 

29 
nov. 
 

7.43 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 
(„Agentul 
Tuzgureanu“) 

trafic trafic ortofonie: DOOM2 recomandă 
accentuarea „trafic“, însă 
înregistrează şi varianta „trafic“. 

29 
nov. 
 

7.53 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

câştigă o suită de accesorii 
de nelipsit din poşeta ta 

câştigă o serie de accesorii de 
nelipsit din poşeta ta 

lexic: Folosirea neadecvată contextual 
a cuvântului suită. 

29 
nov., 
 

8.00 Cronica 
Cârcotaşilor, 
Alexandra 
Chihaia 

spune că cea mai tristă  – Cacofonie (stilistică). 

29 
nov. 
 

8.01 Cronica 
Cârcotaşilor, 
Alexandra 
Chihaia 

puteţi citi întreg raportul 
privind ... 

puteţi citi întregul raport 
privind ... 

sintaxă: Nearticularea adjectivului 
antepus, ci a substantivului 
determinat este o greşeală 
accidentală. 

29 
nov. 
 

8.11 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

mi se pare mie sau fanii tot 
insistă cu fata asta, cu 
Băduleasca/Columbeanca 

– stilistică: Limbaj „relaxat“. 

29 
nov. 
 

8.13 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

asta am ajuns şi noi la 
concluzia asta 

(De-asta) am ajuns şi noi la 
concluzia asta 

sintaxă, semantică: Limbaj „relaxat“, 
relaţia sintactico-semantică a 
demonstrativului cu valoare neutră 
asta cu restul enunţului este neclară. 
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29 
nov. 
 

8.15 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

glumeţ: pentru o patroancă 
de cimitir, cum se prezintă 
ea 

pentru o patroană de cimitir, 
cum se prezintă ea 

lexic, stilistică: Forma de feminin 
patroancă este neliterară. 

29 
nov. 
 

8.19 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

aia de la BCR, de-au pozat-o 
ăia 

cea de la BCR, pe care au 
pozat-o 

stilistică: Oralitate populară. 

29 
nov. 
 

8.27 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

îngrijorarea stăpânilor s-a 
declanşat după ce au 
observat că animalul 

îngrijorarea stăpânilor a 
apărut după ce au observat 
că animalul 

lexic, semantică: Verbul a se 
declanşa nu este potrivit contextului 
semantic. 

29 
nov. 
 

8.28 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

acest lucru s-ar putea să-i fie 
fatal pentru Taffy 

acest lucru s-ar putea să-i fie 
fatal lui Taffy 

sintaxă: Dezacord cauzat de 
suprapunerea a două structuri 
sintactice (a fi fatal pentru cineva şi 
a-i fi fatal cuiva). 

29 
nov. 
 

9.02 Cronica 
Cârcotaşilor, 
Alexandra 
Chihaia 

va reveni la gruparea din 
Ghencea din iarnă şi până în 
vara anului viitor 

va reveni la gruparea din 
Ghencea din iarnă şi va 
rămâne până în vara anului 
viitor 

semantică: Elipsa contextuală a 
verbului a rămâne nu este 
recomandată. 

29 
nov. 
 

9.03 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

glumeţ: Atât Cronica, cât şi 
Nutline au grijă de tine dac-
ai ajuns stresat la birou. Îţi 
trimit fisticuri, flash-uri, 
mixuri şi tot ce ai nevoie 
pentru ca să ai o zi 
destresată. (un fel de 
reclamă) 

– lexic, stilistică: Folosirea 
neologismelor care pot fi neînţelese 
de ascultători (flash-uri, mixuri). 
semantică: Pleonasm (pentru ca să). 
morfologie: Cuvântul fistic nu este 
înregistrat cu formă de plural în 
DOOM2.  

29 
nov. 
 

9.11 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

vor reprezenta ţara la 
Parlamentul European 

vor reprezenta ţara în 
Parlamentul European 

sintaxă, semantică: Folosirea greşită 
contextual a prepoziţiei la, în locul 
prepoziţiei în. 

29 
nov. 
 

9.11 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

nu vor avea maşină la 
discreţie 

sugestie: nu vor avea maşină 
la dispoziţie 

lexic, semantică: Folosirea 
neadecvată contextual a sintagmei la 
discreţie. 
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29 
nov. 
 

9.12 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

după care urmează unii pe 
care habar nu-i avem 

după care urmează unii de 
care habar n-avem 

sintaxă: Acord greşit. Folosirea  
greşită a prepoziţiei pe, în locul lui 
de. 

29 
nov. 
 

9.15 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

glumeţ: Vai de capu’ lu’ 
Parlamentul ăsta European! 

sugestie: Vai de Parlamentul 
ăsta European! 

sintaxă, semantică: Genitivul analitic 
nu este justificat sintactic în acest 
context. 

29 
nov. 
 

9.33 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

am primit şi următorul text, 
aici, ca şi dedicaţie 

am primit şi următorul text, 
aici, ca dedicaţie 

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. 

4 dec. 
 

9.04 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

suedeji suedezi ortofonie: Forma corectă a cuvântului 
este cu -z-. 

4 dec.  9.06 Cronica 
Cârcotaşilor, 
Alexandra 
Chihaia 

este cea mai bine plătită 
actriţă 

este cel mai bine plătită 
actriţă 

sintaxă: Acord greşit. 

4 dec. 
 

9.12 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

Băi, ne laşi cu arta şi 
cultura! 

– stilistică: Limbaj colocvial, nepotrivit 
situaţiei de comunicare. 

4 dec. 
 

9.13 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

N-au găsit nimic, ciuciu! N-au găsit absolut nimic. stilistică, lexic: Cuvântul ciuciu este 
argotic. 

4 dec. 
 

9.20 Cronica 
Cârcotaşilor, 
prezentator 

avem în „Libertatea“ una, 
două, trei, patru ţâţe la 
vedere (în continuare, 

– stilistică, lexic: Folosirea cuvântului 
popular ţâţe. 
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cuvântul ţâţe este repetat de 
patru ori) 

4 dec. 
 

9.45 Cronica 
Cârcotaşilor 
 

optâsprezece (reclamă) optsprezece stilistică, lexic: Cuvântul are o formă 
greşită, care apare frecvent la 
vorbitorii cărora le este greu să 
pronunţe seria de consoane ptspr. 

4 dec. 
 

10.08 Kiss FM de 
10, prezentator 

să-mi dai şi PIN-ul tău de pe 
card 

să-mi dai şi PIN-ul cardului 
tău 

sintaxă, semantică: Relaţie sintactico-
semantică nepotrivită între 
substantivul pin şi substantivul card. 

4 dec. 
 

10.25 Kiss FM de 
10, prezentator 

faci un loop în vreo cinci 
minute 

– lexic: Folosirea unui neologism care 
poate să nu fie înţeles de ascultători. 
Sensurile contextuale ale acestuia 
sunt: „(fiz.) maximul unei unde; 
(electr.) buclă, spiră“. 

4 dec. 
 

10.25 Kiss FM de 
10, prezentator 

deci, maxim un sfert de oră deci, maximum un sfert de 
oră 

morfologie: Forma corectă a 
adverbului este maximum. 

4 dec. 
 

10.52 Kiss FM de 
10, prezentator 

pe final de oră, pe fix de 11 la final de oră, cu puţin 
înainte de 11 

semantică: Folosirea  greşită a 
prepoziţiei pe, în locul lui la. 

 
 


