
                                                              MONITORIZAREA POSTULUI DE RADIO Pro FM ÎN PERIOADA 
                                                                                               OCTOMBRIE – DECEMBRIE  
                                                                                                  (IRINA NICULA) 
 
I.   

Pro FM, 17 octombrie – 25 noiembrie 
Ziua şi 
ora 

Emisiunea Varianta greşită Varianta corectă Explicaţia 

17.X.2007 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  

E un scandal internaţional 
întreg 

E un întreg scandal internaţional  Sintaxă: topică; din motive 
pragmatice, pentru emfază, 
adjectivul întreg trebuie 
poziţionat în antepunere faţă 
de substantiv. 

 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Caloriferele sunt reci ca gheaţa 
ca whisky-ul vara 
 

Caloriferele sunt reci ca gheaţa 
(aşa cum e şi whisky-ul vara) 

Sintaxă, semantică: 
comparaţie dublă ce dă 
naştere unei construcţii 
ambigue. 

 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Nicio schimbare în meniul 
vremii 

Vremea nu se schimbă. Semantică: folosirea 
substantivului meniu nu este 
adecvată în context. 

 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

RADET-ule, ce ne-ai făcut? 
 

– Morfologie: RADET nu este 
un substantiv oarecare (este 
o siglă), deci nu poate primi 
desinenţă de vocativ. 
Această  formă este folosită 
însă pentru expresivitate, 
într-un registru popular-
colocvial. 

 
 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 

Cât nu stiţi cum să vă rezolvaţi 
propriile voastre probleme. 

Cât nu stiţi cum să vă rezolvaţi 
problemele/cum să rezolvaţi 

Semantică: pleonasm. 
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Schnebli  
 

 propriile probleme. 

19.X.2007 
08.30 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Ce se mişcă lucrurile mai ales 
pe monden! 
 

Ce se mişcă lucrurile mai ales în 
ceea ce priveşte domeniul 
monden. 

Sintaxă: folosirea unei 
prepoziţii neadecvate în 
context.  

08.32 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Bradul e cât un building întreg 
 

Bradul e cât o (întreagă) clădire 
 

Lexic: anglicismul building 
se putea evita prin folosirea 
substantivului clădire. 

08.33 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Steaua se va bate cu o echipă 
 

Steaua va juca cu o echipă.... Stilistică: registru popular. 

 
08.41 Rondul de 

dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Irinel s-o simte bine? 
 

Irinel s-o simţi bine? Morfologie: verbul a simţi 
este de conjugarea a IV-a, nu 
de conjugarea a II-a. 

08.46 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

M-ai zăpăcit de cap 
 

M-ai zăpăcit. Stilistică: clişeu. 

09.16 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Mâine, zece-douăşpe grade în 
Bucureşti 
 

zece-douăsprezece grade Stilistică: norma literară nu 
acceptă „formele 
prescurtate” ale numeralelor 
cardinale. 

09.12 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  

Când vine frigul şi ploaia, te 
iau ameţelile  
 

 când vin frigul şi ploaia Sintaxă: dezacord între 
subiect şi predicat (în 
propoziţie există un subiect 
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 multiplu, aşadar acordul se 
face la plural). 

09.45 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Hai să auzim cu 
temperaturile în ţară!  
 

Hai să auzim temperaturile din 
ţară!  
 

Sintaxă: verbul a auzi este 
tranzitiv, iar complementul 
direct selectat de acesta 
(temperaturile) nu primeşte 
prepoziţie în contextul de 
faţă. 

09.55 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Şi le foloseau din greu, la greu 
le foloseau!  
 

Şi le tot foloseau! Stilistică: la greu este o 
locuţiune adverbială folosită 
în limbajul colocvial-argotic 
cu sensul de „mult”, „din 
plin”. 

26.X.2007 
08.35 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Conducerea le-a dat ceasuri 
Cartier la tot cartierul 
 

Conducerea a dat ceasuri Cartier 
întregului cartier. 

Morfologie: în limba literară, 
cazul dativ nu se exprimă 
analitic (cu prepoziţia la), ci 
sintetic,  prin articolul ataşat 
la finalul substantivului. De 
asemenea, se observă 
neconcordanţa dintre cliticul 
le- (persoana a III-a, 
plural)şi substantivul pe 
care-l reia (cartier), la 
numărul singular. 
 

08.47 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Domnul Schnebli o arzi, arzi 
gazul de pomană 
 

Domnul Schebli, pierzi timpul! Stilistică: construcţie 
argotică. 

08.52 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 

A zis că n-a făcut nicio 
afirmaţie, nici una, nici 

A zis că n-a făcut nicio afirmaţie, 
nici pe una, nici  pe cealaltă 

Sintaxă: complementul 
direct în acuzativ este 
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Schnebli  
 

cealaltă 
 

 precedat de prepoziţia pe. 
 

30.X.2007 
08.13 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Vă spuneam cam cum stăm cu 
gradele în termometre 
 

Vă spunem câte grade arată 
termometrele. 

Semantică, stilistică: într-un 
registru mai relaxat de 
exprimare, se spune a sta 
bine/prost cu sănătatea/cu 
învăţatul/cu mâncarea etc., 
însă gradele nu se pot 
număra printre determinările 
verbului a sta din construcţia 
de mai sus. 

08.20 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Am un apetit deosebit să mă 
leg de statul român 
 

Am chef să mă leg de statul 
român. 

Semantică: în mod obişnuit, 
prin apetit se desemnează 
pofta de mâncare. 
 

31.X.2007 
08.12 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Să nu  mai umbli cu maşina 
murdară că am pus-o. 
 

- Să nu  mai umbli cu maşina 
murdară că  nu e de bine. 
 

Stilistică: exprimare 
argotică. 

08.22 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Hop, sare dintr-un boschete şi 
Nicu Gheară! 
 

Hop, sare dintr-un boschet şi Nicu 
Gheară! 

Ortoepie: corect este boschet 
(vezi DOOM2). 

08.22 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Nicu Gheară e interesat de 
49% din Rapid, o halcă din 
Rapid. 
 

e interesat de...o parte din echipa 
Rapid/ aproape jumătate din 
echipa Rapid 

Lexic, stilistică: inadecvare 
lexicală. Substantivul halcă 
(folosit drept cuantificator) 
nu poate cuantifica un alt 
substantiv cu trăsătura 
[+uman]. De obicei, acesta 
se foloseşte pe lângă 
substantive masive (ex. o 
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halcă de carne). 
08.27 Rondul de 

dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Dacă-ţi creşte peste-o lună, nu 
prea e bine înapoi. 
 

Dacă-ţi creşte iar 
într-o lună, nu prea e bine. 
 

Sintaxă (topică): plasarea 
adverbului înapoi (de care 
oricum nu este nevoie) la 
finalul enunţului conduce la 
ambiguitate.  
 

01.XI.2007 
08.27 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

 După ce vine Alinuţa şi ne dă 
noutăţile..ultimile ale orei  

ultimele ale orei Morfologie: forma de 
feminin a adjectivului este 
ultimele. 

08.39 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

 Vroiam să te întreb referitor 
la scandalul ăsta dintre 
Răduleasca şi Andreea Bănică 
Marin. 
 

Voiam.... Morfologie: vroiam este o 
formă hibridă, rezultată din 
contaminarea paradigmelor 
de impefect ale verbelor  
a vrea şi a voi; corect este 
voiam, forma de imperfect, 
persoana I, singular a 
verbului a voi. 

2.XI.2007 
07.36 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Iar şmecheraşii, coloraţii vor 
avea grijă să te uşureze repede 
de ele. 
 

– Stilistică: exprimare 
argotică. 

0742 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Cât din mai multe unghiuri, 
puncturi de vedere, poziţii 
 

Din  cât mai multe unghiuri, 
puncturi de vedere, poziţii 
 

Sintaxă: topica incorectă. 

6.XI.2007 
08.35 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  

I-am dat două ciocane la 
butonul ăsta 

Am dat două ciocane butonului 
ăstuia. 

Morfologie: în limba literară, 
cazul dativ al substantivelor 
nu se exprimă analitic (cu 
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 prepoziţia la), ci sintetic, 
prin ataşarea articolului la 
finalul substantivului. 

8.XI.2007 
08.35 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Cred că dacă era Cristina acum 
în Italia, cred că şi-o lua 
 

Cred că dacă era Cristina acum în 
Italia, lua şi ea bătaie/era şi ea 
bătută… 
 

Stilistică: a şi-o lua este 
folosit în limbajul colocvial-
argotic cu sensul de a lua 
bătaie. 
Semantică: repetiţie. 

9.XI.2007 
08.12 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Ce de multă lume e de obicei 
la prezentările astea! 
 

Ce multă lume e/ Ce de lume 
e/Câtă lume e... 

Semantică, sintaxă: 
pleonasm (de este folosit în 
contextul de faţă cu sens 
cantitativ). 
 

08.43 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Ai văzut ţeapa pe care au 
luat-o miniştrii noştri la 
Roma? 
 

Ai văzut cum au fost păcăliţi 
miniştrii noştri la Roma? 
 

Stilistică: în limbajul argotic, 
expresia a lua ţeapă 
înseamnă a fi păcălit. 

08.44 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Politicienii sunt de gaşcă, sunt 
borfaşi 

– Stilistică: exprimare 
nereverenţioasă. 

15.XI.2007 
08.37 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Doarme simplist, minimalist. 
 

Doarme într-un pat simplu şi 
ieftin. 

Semantică: simplist este un 
adjectiv (nu un adverb, ca în 
contextul de faţă) înregistrat  
în DEX cu următoarele 
sensuri: 1. (Despre concepţii, 
raţionamente, metode etc.) 
Care consideră lucrurile 
superficial, unilateral, 
neglijând uneori aspectele 
esenţiale. 2. (Despre oameni 
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şi manifestările lor) Care 
este lipsit de complicaţii şi 
de subtilităţi intelectuale; 
care judecă în mod simplist. 
Aşa cum se poate observa, 
folosirea acestuia presupune 
anumite restricţii semantice, 
astfel încât nu poate apărea 
ca determinativ al verbului a 
dormi. 

16.XI.2007 
08.41 

Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  

Eu cred că ăştia au un aparat 
de voluptate, un voluptizor 
care voluptează. 
 

– Semantică: din cauza 
creaţiilor lexicale inexistente 
în limbă, nu poate fi detaşat 
sensul enunţului. 
Lexic: substantivul 
voluptizor şi verbul a 
voluptiza nu există în lexicul 
limbii române, sunt creaţii 
ad-hoc folosite într-un joc de 
cuvinte cu intenţii 
umoristice. 

09.00 Ştiri  
Alina Barbu 

Ploile rămân pe poziţii. 
 

Încă mai plouă./Va tot ploua. Semantică: a sta (sau a 
rămâne, a se menţine) pe 
poziţie = a-şi menţine 
părerile, hotărârile (DEX). 
Din punct de vedere 
semantic, expresia a rămâne 
pe poziţii nu este folosit 
adecvat în contextul de faţă. 

07.38 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 

Bulgarii sunt mai şmecheri la 
m2 decât noi? 

– Semantică: în emisiune se 
vorbeşte despre suprafeţele 
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Schnebli  
 

 apartamentelor din Bulgaria 
care sunt mai mari decât cele 
ale apartamentelor din 
România. Printr-o analogie 
anume, prezentatorul ajunge 
la concluzia că bulgarii ne 
sunt superiori din punctul de 
vedere al suprafeţelor 
apartamentelor. 

07.43 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Pentru prima dată poliţiştii au 
fost nevoiţi să supravegheze 
traficul din elicopter! 
 

!traficul/traficul Ortoepie: în DOOM  sunt 
înregistrate în variaţie liberă 
trafic şi trafic, dar este 
preferată prima variantă 
accentuală.  

07.49 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Maxima de astăzi în patrie 
 

patrie Ortoepie: Substantivul are 
accentul pe prima, nu pe a 
doua silabă. 

08.32 Rondul de 
dimineaţă, Nono şi 
Schnebli  
 

Andrada Fiscutean vine cu 
ultimile noutăţi ale orei. 
 

ultimele noutăţi Morfologie: forma de 
feminin, plural a acestui 
numeral este ultimele. 

10.50 Hit factory 
(DJ ESCU) 

Vremea o să arate bine azi. 
 

Vremea o să fie frumoasă azi. Semantică: vremea în sine 
nu poate arăta bine, se spune 
despre entităţile cu trăsătura 
semantică [+concret]  că 
„arată bine”. 

11.02 Hit factory 
(DJ ESCU) 

Ar fi foarte bine dacă aş 
cheltui o intervenţie din ziua 
mea de astăzi pentru a vă 
spune …. 

Ar fi foarte bine dacă într-una 
dintre intervenţiile mele de azi  
v-aş spune... 

Lexic: inadecvare lexicală 
(verbul a cheltui este folosit 
impropriu în contextul de 
faţă). 
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11.52 Hit factory 

(DJ ESCU) 
Dacă vreţi să vedeţi meciul 
care am înţeles că a fost beton 
 

a fost foarte interesant, 
spectaculos 

Stilistică: beton este folosit 
colocvial-argotic în situaţia 
de faţă. 

13.34 Hit factory 
(DJ ESCU) 

Aflăm cum nu ştiu ce fâţă s-a 
dus în Italia şi nu s-a întors cu 
20 de kilograme de ţoale 

 20 de kilograme de haine Stilistică: ţoale este un 
termen argotic; în locul lui 
poate fi folosit substantivul 
haine. 

14.18 HIT FACTORY 
(George Vintilă) 

Primul-ministru al României 
a observat că este cam greu să 
te deplasezi cu maşina în 
Bucureşti. 
 

prim-ministrul Morfologie: adjectivul prim 
din alcătuirea substantivelor 
prim-ministru, prim-secretar 
etc. este invariabil, cel ce 
primeşte articolul este 
substantivul 
ministru/secretar etc. 

 
II.   
 
Pro FM, 27 noiembrie – 11 decembrie  

Ziua şi ora Emisiunea Varianta greşită/ 
nerecomandată 

Varianta corectă/ 
recomandată 

Explicaţia (domeniul greşelii): 

27.XI.2007 
08.13 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

amestecând betonul ca să 
fie beton. 
 

– Stilistică: joc de cuvinte; beton este folosit în limbajul 
colocvial cu un sens deviat, superlativ de „foarte 
frumos”, „nemaipomenit”. 

27.XI.2007 
08.14 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Până acum aveau nişte 
salarii foarte mici vizavi 
de profitul pe care-l 
aveau patronii. 
 

Aveau nişte salarii 
foarte mici în 
comparaţie cu/în 
raport cu… 

Sintaxă, semantică: locuţiunea prepoziţională vizavi de 
se foloseşte doar cu sens locativ (ex. vizavi de casă, 
vizavi de şcoală), nu şi cu sens  „relaţional”; pentru 
aceasta se foloseşte o locuţiune prepoziţională precum în 
comparaţie cu/în raport cu.  

 9



27.XI.2007 
08.17 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Pentru astăzi vremea se 
va răci 

Astăzi, vremea se va 
răci 

Sintaxă: folosirea neadecvată a prepoziţiei pentru. 

27.XI.2007 
08.26 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

…care încă s-au trezit care încă nu  
s-au trezit 

Sintaxă: încă se foloseşte cu verbul la forma negativă. 

27.XI.2007 
08.35 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Cinci, şase procente va fi 
energia mai scumpă 

Energia se va scumpi 
cu 5-6 procente. 

Sintaxă: topică incorectă; omiterea prepoziţiei cu. 

27.XI.2007 
08.40 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Vom face cockteiluri 
Molotov cu sticle de 
pălincă; 
pălinca de adineauri 
 

Sticle de palincă; 
palinca de adineauri. 

Ortoepie, fonetică: DOOM-ul recomandă forma palincă, 
nu pălincă (în limba actuală, există tendinţa generală de 
a închide vocala a la ă în cazul acestui substantiv). 

27.XI.2007 
08.41 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

La câţi bani are BCR-ul, 
să ne arate şi nouă o 
bunăciune. 

– Stilistică: substantivul bunăciune este argotic. 

27.XI.2007 
08.47 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Nu este foarte frig, cu 
toate astea vântul o să 
pătrundă 

(Probabil că) vântul 
va tot bate. 

Semantică: verbul a pătrunde presupune existenţa unui 
circumstanţial obligatoriu (a pătrunde undeva) 

27.XI.2007 
08.53 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

meciul de deseară 
(repetat) 

!diseară/deseară Ortoepie: DOOM2-ul propune două variante ale 
adverbului diseară/deseară, dar o preferă pe prima. 

27.XI.2007 
09.02 

Ştiri 
Alina Barbu 

Vântul va deveni mai 
nervos 

Vântul va bate  Stilistică: metaforă forţată, nervos desemnează, în mod 
convenţial, trăsătura unui subiect cu trăsătura 
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 [+persoană]. 
28.XI.2007 
08.02 

Ştiri  
Alina Barbu 
 

Frigul nu-şi ia liber nici 
azi. 

Şi azi va fi frig. Stilistică: metaforă forţată. 

28.XI.2007 
08.17 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Temperaturi culese din 
ograda ANM 

Temperaturi 
anunţate/comunicate 
de ANM. 

Stilistică: metaforă forţată (cu intenţie expresivă). 

28.XI.2007 
08.25 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Cotidianul italian îl ia în 
băşcălie pe antrenorul 
Walter Zenga. 

Cotidianul italian îl 
ironizează pe 
antrenorul Walter 
Zenga. 

Stilistică: a lua în băşcălie este o expresie colocvial-
argotică. 

28.XI.2007 
08.26 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Îţi fac cadou un CD 
(pronunţat [sidiu]) 
nou 

[sidi] Ortoepie: sidiu (CD) e o formă popular-colocvială a 
unui substantiv care se termină în vocală (i, e) + -u; 
limba română nu tolerează bine cuvintele terminate în 
vocală, şi, de aceea, vorbitorii simt nevoia să ataşeze 
acest –u. 

28.XI.2007 
08.32 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Maximele nu vor să urce 
în termometre. 

(adică) va fi frig… Semantică: metaforă forţată. 

28.XI.2007 
08.38 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Verziturile elimină 
oxigenul şi mănâncă 
dioxidul de carbon. 

Plantele (decorative) 
elimină oxigenul şi 
consumă dioxidul de 
carbon. 

Lexic, stilistică: colocvial, prin verzituri se desemnează 
legumele; aici, substantivul verzituri nu este adecvat 
deoarece în emisiune se poartă o discuţie  despre 
plantele decorative. 

28.XI.2007 
09.13 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Schnebli vă aduce 
vremea imediat 

Schnebli vă spune 
cum e vremea. 

Semantică: este vorba, probabil, de suprapunerea a două 
sintagme: a aduce noutăţi/ştiri şi a spune (cum e) 
vremea. 

28.XI.2007 Rondul de Vă spun temperaturile  Vă spun temperaturile Semantică: confuzie între adverbul „fix” şi adjectivul 
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08.43 dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

fix la această oră. fixe/exacte la această 
oră. 

„fix”. 

28.XI.2007 
08.47 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

A cules temperaturile 
pentru voi 

[A aflat temperaturile] Stilistică: metaforă forţată. 

28.XI.2007 
08.52 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

la ora nouăşpe la ora nouăsprezece Stilistică: norma literară nu acceptă  variantele 
(numeralelor) cu modificări în partea finală a 
compusului. 

30.XI.2007 
08.25 

Rondul de 
dimineaţă 
Nono şi 
Schebli 

Încă oamenii tot 
migrează 

Oamenii încă/tot 
migrează 

Semantică: ambele semiadverbe (încă, tot) au un sens 
durativ, de continuitate. 

30.XI.2007 
08.25 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Românii sunt codaşi din 
punct de vedere al averii 
financiare 

din punctul de 
vedere al averii 
financiare 

Sintaxă: locuţiunile prepoziţionale ce impun cazul 
genitiv au formă articulată: din punctul de 
vedere+substantiv; din punct de vedere+adjectiv. 

30.XI.2007 
08.28 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Vine Alinuţa care nu e 
ziua ei astăzi 

Vine Alinuţa, a cărei 
zi nu e astăzi 

Sintaxă: anacolut. 

30.XI.2007 
08.44 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Eu am rămas şi sunt în 
continuare contrariat. 

Eu am rămas 
contrariat. 

Semantică: pleonasm; a rămâne are sensul de 
continuitate în prezent şi în viitor. 

4.XII.2007 
08.51 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Următorul eveniment, pe 
douăzeci şi doi 
decembrie 

pe douăzeci şi două 
decembrie 

Morfologie: în mod convenţional, numeralele ce îl 
conţin pe doi, desemnând ora şi data, se folosesc cu 
forma de feminin. 
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5.XII.2007 
08.23 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Are o companie de 
ceasuri de lux, adică 
fake-uri din alea. 

 Are o companie de 
ceasuri de lux, adică 
falsuri din alea. 

Lexic: englezismul fake poate fi înlocuit cu substantivul 
românesc fals. 

5.XII.2007 
08.52 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Prevederea e veche de 
zeci de ani în UE 

prevederea Ortoepie: accentuare greşită pe cea de-a doua silabă 
(prevedere este un derivat al substantivului vedere). 

6.XII.2007 
08.37 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Rămâneţi cu un mare hit 
al acestui an, “Rise up”. 

Rămâneţi cu un hit al 
acestui an, “Rise up”. 

Semantică: pleonasm; hit are sensul de „melodie de 
mare succes”. 

6.XII.2007 
08.44 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Şi-a luat casă pe credit 
ipotecar 

Şi-a luat casă cu un 
credit ipotecar. 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

6.XII.2007 
08.45 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Trendul va fi avantajos Tendinţa este 
avantajoasă. 

Lexic: în locul englezismului trend poate fi folosit 
substantivul românesc tendinţă. 

6.XII.2007 
08.49 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Din păcate vremea nu 
este atât de mişto 

Din păcate, vremea nu 
este aşa de frumoasă 

Stilistică. 

6.XII.2007 
10.30 

Hit factory, 
George 
Vintilă 

Cristina, care anul trecut 
vorbea pe radio 

Cristina, care anul 
trecut vorbea la radio 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat. 

6.XII.2007 
10.40 

Hit factory, 
George 
Vintilă 

N-am auzit niciun pici 
vorbind pe radioul tău 

N-am auzit niciun pici 
vorbind la radioul tău 

Sintaxă: folosirea prepoziţiei pe într-un context 
neadecvat.  
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6.XII.2007 
12.02 

Ştiri, 
Alina Barbu 

Va fi închis complet 
traficul 

!trafic/trafic Ortoepie: între cele două variante, DOOM2-ul o 
recomandă pe prima. 
 

6.XII.2007 Ştiri, 
Alina Barbu 
 

Nici temperaturile nu 
sunt prea darnice 

(adică) sunt scăzute Stilistică: personificare forţată. 

11.XII.2007 
08.37 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Mai vroiam sa spun ceva voiam Morfologie: forma vroiam este o formă hibridă, rezultată 
din suprapunerea a două paradigme verbale (a vrea – 
vream şi a voi – voiam). 

11.XII.2007 
08.37 

Rondul de 
dimineaţă, 
Nono şi 
Schnebli 

Steaua pleacă cu şansa a 
paişpea. 

cu şansa a 
paisprezecea 

Stilistică: norma literară nu acceptă variantele 
(numeralelor) cu modificări în partea finală a 
compusului. 

11.XII.2007 
11.17 

Hit factory, 
George 
Vintilă 

Au fost amânate din 
cauza ceţei. 

Din cauza ceţii Morfologie: forma de genitiv-dativ a substantivului 
ceaţă este ceţii cu desinenţa i, nu ceţei, cu desinenţa e. 

11.51 Hit factory, 
George 
Vintilă 

George Vintilă v-a 
pregătit pe finalul orei o 
melodie foarte bună 

George Vintilă v-a 
pregătit o melodie 
foarte bună la finalul  
acestei ore  

Sintaxă: prepoziţia pe este folosită într-un context 
neadecvat. 

12.01 Ştiri,  
Andrada 
Fiscutean 

Vor apărea probleme în 
trafic 

!trafic/trafic Ortoepie: între cele două variante accentuale, DOOM-ul 
o recomandă pe prima. 

12.05 Hit factory, 
George 
Vintilă 

Dacă m-ar fi întrebat 
cineva că piesa o să 
câştige… 

Dacă m-ar fi întrebat 
cineva dacă piesa o să 
câştige…/Dacă mi-ar 
fi zis cineva că piesa 
o să câştige… 

Sintaxă: transpunerea în vorbirea indirectă a unei 
întrebări se poate face cu verbul a întreba + conectorul 
dacă. 
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