B1 TV
20 septembrie − 20 octombrie 2009
Postul

Ziua,
ora

B1 TV

21.IX,
20.32

B1 TV

21.IX,
20.48
21.IX,
22.14,
corectat la
22. 17
21.IX,
22.34

Naşul
Ecran
Naşul
Ecran

B1 TV

22.IX,
17.43

B1 TV

22.IX,
17.47

B1 TV

22.IX,
17.49

Evenimentele
zilei
prezentatoare
Evenimentele
zilei
crawl
Evenimentele
zilei
prezentatoare

B1 TV

B1 TV

Emisiunea,
autorul
greşelii
Naşul
Crawl

Naşul
Ecran

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

... mesajele care contin atacuri
la persoana si cele care contin
informatii ce nu pot fi
verificate in timpul emisiunii
in direct.
Preşedinte Asociaţia
Magistraţilor din România
„Îi cer scuze lui Traian
Băsescu pentru că am zis, că a
contribuit la arestarea mea”

... mesajele care conţin atacuri la
persoană şi cele care conţin
informaţii ce nu pot fi verificate
în timpul emisiunii în direct.

Tehnoredactare: Lipsa parţială a
diacriticelor.

Preşedintele Asociaţiaţiei
Magistraţilor din România
„Îi cer scuze lui Traian Băsescu
pentru că am zis că a contribuit
la arestarea mea”

Lipsa marcării relaţiilor sintactice.

Sa plece Becali de la Steaua?
Trimiteti un SMS la 1251 cu
textul DA sau NU. Pret 0,89
euro, TVA inclus.
O reacţie extrem de negativă
în privinţa lui

Să plece Becali de la Steaua?
Trimiteţi un SMS la 1251 cu
textul DA sau NU. Preţ 0,89
euro, TVA inclus.
O reacţie negativă în privinţa
lui.

Tehnoredactare: Lipsa diacriticelor.

Patriarhia Română se delcară
împotriva legalizării
prostituţiei
Pentru plata pensiilor şi
salariilor

Patriarhia Română se declară
împotriva legalizării prostituţiei

Greşeală de tehnoredactare.

Pentru plata pensiilor şi a
salariilor

Sintaxă: articolul genitival trebuie să
fie reluat în cazul fiecărui membru al
coordonării.

Punctuaţie: completiva directă nu se
izolează prin virgulă de regentă.

Semantică: adjectivul negativ nu este
compatibil cu gradele de comparaţie.

1

22.IX,
18.01,
18.13
22.IX,
18.08
22.IX,
18.10

6! Vine presa!
crawl

În vedere verificării legalităţii

În vederea verificării legalităţii

Greşeală de tehnoredactare.

6! Vine presa!
Livia Dilă
6! Vine presa!
crawl

E uneori prea mult pe
televiziune
Board-ul fondului a aprobat
cererea României

E uneori prea mult în
televiziune/la televizor
Conducerea/boardul fondului a
aprobat cererea României

22.IX,
18.10
23.IX,
12.07

6! Vine presa!
ecran
Ştiri
ecran

Senior-editor „Evenimentul
Zilei”
Purtător de cuvânt Patriarhia
Română

Senior-editor la „Evenimentul
Zilei”
Purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române

23.IX,
12.16
23.IX,
14.40

Ştiri
ecran
Evenimentele
zilei
crawl

Sydney acoperit de nisip

Sydney, acoperit de nisip

Forinti maghiari

Forinţi maghiari

Sintaxă: extinderea incorectă a
prepoziţiei pe.
Ortografie: conform regulilor din
DOOM2, substantivul board are
forma articulată corectă boardul.
Lexic: board este inutil, având în
vedere că există echivalentul
românesc conducere.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice; greşeală corectată pe 23.09,
14: 38: purtător de cuvânt al
Patriarhiei Române.
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului.
Tehnoredactare: lipsa diacriticelor.

B1 TV

23.IX,
14.41

Evenimentele
zilei
crawl

TG MUREŞ

Târgu-Mureş, Tg.-Mureş

B1 TV

23.IX,
14.43

Evenimentele
zilei

Ministrul Justiţiei, Cătălin
Predoiu_a semnat propunerea

Ministrul Justiţiei, Cătălin
Predoiu, a semnat...

B1 TV

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

Ortografie: substantivul propriu
compus se scrie corect Târgu-Mureş;
dacă primul component al
substantivului compus apare în formă
prescurtată (opţiune neimpusă totuşi
de lipsa spaţiului), acesta ar trebui să
fie urmat de punct.
Punctuaţie: apoziţia este izolată prin
virgule.
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crawl

Corectat la 15: 19

B1 TV

23.IX,
15.00

Evenimentele
zilei
crawl

România va întâlni
învingătoarea dintre Ucraina şi
Letonia

B1 TV

23.IX,
15.16

Evenimentele
zilei
crawl

B1 TV

23.IX,
15.44

B1 TV

23.IX,
15.49

Evenimentele
zilei
ecran
Evenimentele
zilei
ecran

Greva generală a magistraţilor
trebuie să înceteze imediat,
pentru că dus la pierderi de
milioane de euro
Redactor şef adjunct

B1 TV

23.IX,
18.13

B1 TV
B1 TV

B1 TV

România va întâlni ţara/echipa
învingătoare în urma
meciului/partidei Ucraina–
Letonia
Greva generală a magistraţilor
trebuie să înceteze imediat,
pentru că a dus la pierderi de
milioane de euro
Redactor-şef adjunct

Stilistica: exprimare defectuoasă.

Greşeală de tehnoredactare.

Ortografie: conform DOO2,
substantivul compus din coloana
alăturată se scrie corect redactor-şef.
Ortografie: formula de prescurtare a
substantivului preşedinte este
incorectă şi neelegantă.
Sintaxă: lipsa marcării relaţiilor
sintactice.
Punctuaţie: apoziţia este izolată prin
virgule.

preş. Comisie Prezidenţială

Preşedintele Comisiei
Prezidenţiale

6! Vine presa!
crawl

Preşedintele comisiei, Ludovic
Orban_ a declarat...

Preşedintele comisiei, Ludovic
Orban, a declarat...

23.IX,
18.16
23.IX,
18.18

6! Vine presa!
crawl
6! Vine presa!
crawl

precizând că îi invită nu îi
provoacă
urmărirea penală a lui Udrea

23.IX,
18.22

6! Vine presa!
crawl

sumă estimată la peste 150
milioane lei

Precizând că îi invită, nu îi
Punctuaţie: relaţia opoziţională se
provoacă
marchează prin virgulă.
urmărirea penală a Elenei Udrea Stilistică, morfologie: apariţia în
formă incompletă a numelui propriu
determină tipul de flexiune specific
substantivelor proprii masculine şi
creează o exprimare neîngrijită în
cadrul referirii la o persoană de sex
feminin.
sumă estimată la peste 150 de
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
milioane de lei
sintactice.
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23.IX,
18.46
23.IX,
18.49

6! Vine presa!
ecran
6! Vine presa!
Livia Dilă

Comunicat Administraţia
Prezidenţială
Vă trimeteţi copiii la
prostituţie

Comunicatul Administraţiei
Prezidenţiale
Vă trimiteţi copiii la prostituţie

B1 TV

23.IX,
21.19

Naşul
Radu Moraru

De la doisprezece până la opt
seara;
de la doişpe până la opt seara

De la douăsprezece până la opt
seara

B1 TV

24.IX,
18.11
24.IX,
18: 14
24.IX,
21.07
24.IX,
21.14
24.IX,
22.47
26.IX,
10.43

6! Vine presa!
Crawl
6! Vine presa!
Crawl
Naşul
Radu Moraru
Naşul
Radu Moraru
Naşul
Ecran
Căminul de 5
stele
subtitrare

135 deputaţi

135 de deputaţi

Ca şi Statele Unite ale ale
Americii
Trebuie să recunoaştem că noi,
bărbaţii, suntem mai căcăcioşi
Băieţii s-au întors. [...] Erau să
lipsească mai mult.
Mă pronunţ doar ca specialist
pe media
fatada
Gratarul, detasat, sa, si, vedeti,
rabatabila

Ca şi Statele Unite ale Americii

B1 TV

26.IX,
14.14

Destinaţii la
cheie

Art nouveau [Art nuvo]

[Ar_ nuvo]

B1 TV

27.IX,
09.52
27.IX,

Dreptul la
sănătate
Vederi de

Recuperarea premáturilor

Recuperarea prematúrilor

Siguranţa oraşului era

De siguranţa oraşului se ocupa...

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV

B1 TV

Trebuie să recunoaştem că noi,
bărbaţii, suntem mai fricoşi
Băieţii s-au întors. [...] Era să
lipsească mai mult.
Mă pronunţ doar ca specialist în
media
faţada
Grătarul, detaşat, să, şi, vedeţi,
rabatabilă

Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Ortografie: forma corectă a verbului
este trimiteţi (de la infinitivul a
trimite, şi nu a trimete).
Morfologie, sintaxă: numeralul
cardinal desemnând ora se pronunţă
corect [douăsprezece]
Stilistică: forma [doişpe] este
colocvială şi nepotrivită într-o
emisiune de dezbatere.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Greşeală de tehnoredactare
Stilistică: exprimare neadecvată, uşor
de evitat.
Sintaxă: Verbul a fi trebuie să apară
aici în formă impersonală.
Sintaxă: extinderea incorectă a
prepoziţiei pe.
Lipsa diacriticelor
Pe tot parcursul unei discuţii în
engleză dintre prezentatoare şi un
producător de mobilă, textul tradus din
subtitrare nu a avut diacritice.
Ortoepie: substantivul art trebuie să se
pronunţe conform regulilor din limba
franceză: [ar]
Ortoepie: accentuarea greşită a
substantivului prematur.
Stilistică: repetiţia poate fi cu uşurinţă

4

10.50

B1 TV

29.IX,
21.44

Chiustenge
(documentar)
Voce
Naşul
Radu Moraru

B1 TV

5.X,
8.45
5.X,
8.55

710
crawl
710
crawl

5.X,
8.56
5.X,
9.09
6.X,
7.18

710
crawl
710
crawl
710
Alexandru
Conovaru
710
crawl

B1 TV

B1 TV
B1 TV
B1 TV

B1 TV

6.X,
7.30

B1 TV

6.X,
7.27

B1 TV

6.X,
7.45

710
Alexandru
Conovaru
710
crawl

B1 TV

6.X,
8.00

710
Alexandru

asigurată de...

evitată prin schimbarea întregii
formulări.

Domnu’ Nica n-a nominalizat
despre cine e vorba

Domnu’ Nica n-a nominalizat
pe nimeni/n-a spus despre cine
e vorba
Câinii vagabonzi din
Câinii vagabonzi din Moscova
Moscova[,] au învăţat
au învăţat
I-au solicitat şefului statului
I-au solicitat şefului statului[,]
Traian Băsescu să nu promulge Traian Băsescu[,] să nu
promulge
Unele fluxuri de sportive
Unele fluxuri de ştiri sportive

Semantică: a nominaliza are sensul „a
indica, a denumi, a specifica ceva în
mod concret, pe nume”.
Punctuaţie: subiectul nu se desparte
prin virgulă de predicat.
Punctuaţie: lipsa virgulelor care
izolează apoziţia.

Preşedintele Filipinelor Gloria
Arroyo a anunţat
în urma crizei financiare
începută anul trecut

Preşedintele Filipinelor[,]
Gloria Arroyo[,] a anunţat
în urma crizei financiare
începute anul trecut

Punctuaţie: lipsa virgulelor care
izolează apoziţia.
Sintaxă: lipsa acordului în caz al
adjectivului participial.

Mama copilului ucrainean în
vârstă de 15 luni pe care
doreşte să-l adopte starul
britanic Elton John[,] a anunţat
că s-a răzgândit
fluentizarea

Mama copilului ucrainean în
vârstă de 15 luni pe care doreşte
să-l adopte starul britanic Elton
John a anunţat că
s-a răzgândit
fluidizarea

Punctuaţie: subiectul nu se desparte
prin virgulă de predicat.

cea de-a cincea ediţie a
Festivalului de muzică
contemporană, ”Jazz and
more”,
lumea care mă cunoaşte nu-i
vine să creadă

cea de-a cincea ediţie a
Festivalului de muzică
contemporană „Jazz and more”

Punctuaţie: atributul categorial nu se
izolează prin virgule.

cui mă cunoaşte, nu-i vine să
creadă / lumea care mă cunoaşte

Sintaxă: anacolut.

Omiterea unui termen din enunţ.

Lexic: creaţie lexicală inutilă în
condiţiile în care există a fluidiza.
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B1 TV

B1 TV

6.X,
8.21;
7.X,
7.40
6.X,
12.05

Conovaru
710
crawl

Jucătoarea română de tenis

nu crede
Jucătoarea româncă de tenis

Ştiri
titraj

preşedinte Soc. Română de
Pneumologie

preşedinte al Societăţii Române
de Pneumologie

B1 TV

6.X,
12.05

Ştiri
titraj

preşedinte Uniunea Naţ. a
Studenţilor

preşedinte al Uniunii Naţionale
a Studenţilor

B1 TV

6.X,
12.17
6.X,
14.20

Ştiri
voce
Evenimentele
zilei
Alina Stancu

concertul ... este deja sold-out
au dreptate cu virgulă Curtea
Constituţională

biletele pentru concert s-au
epuizat deja
au dreptate în privinţa Curţii
Constituţionale

7.X,
7.39
7.X,
7.50

crawl

750 milioane euro

750 de milioane de euro

crawl

Alexandra Dulgheru principala
favorită ..., s-a calificat

7.X,
8.29
7.X,
14.25

crawl

Ministerul Mediului va fi
înfiinţa
din cauza moţiunii de cenzură
iniţiată de PNL-UDMR

Alexandra Dulgheru[,]
principala favorită ...,
s-a calificat
Ministerul Mediului va înfiinţa

B1 TV

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

B1 TV

8.X,
7.16

Evenimentele
zilei
Alina Stancu
710
crawl

B1 TV

8.X,
7.17

710
crawl

Lexic: adjectivul feminin utilizat
pentru a desemna apartenenţa
naţională este româncă.
Grafie: prescurtare nerecomandată.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Grafie: prescurtare nerecomandată.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Lexic: nu este justificat apelul la
termenul din limba engleză.
Stilistică: introducerea cuvântului
virgulă este o modalitate
nerecomandată de evitare a
cacofoniei.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Punctuaţie: lipsa virgulei care izolează
apoziţia.
Tehnoredactare neglijentă.

din cauza moţiunii de cenzură
iniţiate de PNL-UDMR

Sintaxă: lipsa acordului în caz al
adjectivului participial.

moţiunea de intitulată ...

moţiunea de cenzură intitulată
...

Tehnoredactare neglijentă.

nu are nici o problemă

nu are nicio problemă

Grafie: conform DOOM2, adjectivul
negativ se scrie legat.
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B1 TV

8.X,
7.18

710
crawl

selecţionatei compusă din
jucători non-europeni

selecţionatei compuse din
jucători noneuropeni

Grafie: derivatul se scrie într-un
cuvânt.

B1 TV

8.X,
7.21

710
crawl

un britanic al cărui craniu
fusese înlăturat

un britanic căruia îi fusese
înlăturată o porţiune din craniu

Logică: formulare ilogică.

B1 TV

8.X,
7.23

710
crawl

500 de milioane euro

500 de milioane de euro

Sintaxă: nemarcarea parţială a
relaţiilor sintactice.

B1 TV

8.X,
8.02

710
crawl

700 milioane euro

700 de milioane de euro

Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.

B1 TV

8.X,
12.08

Ştiri
(pe ecran)

Declaratie Ion Bazac, fostul
ministru al Sanatatii
[...] în scopul obtinerii de
profit [...] Acest lucru nu
afecteaza [...], adica
operatiunea [...]

Declaraţia lui Ion Bazac, fostul
ministru al Sănătăţii
[...] în scopul obţinerii de profit
[...]. Acest lucru nu afectează
[...], adică operaţiunea [...]

Grafie: lipsa parţială a diacriticelor.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.

B1 TV

8.X,
12.0812.10
8.X,
12.21
9.X,
7.47
9.X,
7.52
9.X,
7.56
9.X,

Ştiri
(titraj)

Fertilizare în vitro

Fertilizare in vitro

Ortoepie: rostirea „românizată” a
expresiei din limba latină.

Meteo (voce)

şaptisprezece grade

şaptesprezece grade

crawl

nu există nici o şansă

nu există nicio şansă

710
crawl
710
crawl
710

Ghoerghe Pogea

Gheorghe Pogea

Ortoepie: rostirea incorectă a
numeralului.
Grafie: conform DOOM2, adjectivul
negativ se scrie legat.
Tehnoredactare neglijentă.

supravieţuitor ai Holocaustului

supravieţuitor al Holocaustului

Tehnoredactare neglijentă.

Cristian Borcea, preşedintele

Cristian Borcea, preşedintele

Punctuaţie: lipsa virgulei care izolează

B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV
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executiv al clubului Dinamo
Bucureşti va contesta ...
este un [ecsemplu]

executiv al clubului Dinamo
Bucureşti[,] va contesta ...
este un [egzemplu]

apoziţia.

deputatul liberal Eugen
Nicolăescu a citit în plenul
Parlamentului[,] moţiunea
legea privind stocarea datelor
... declarată neconstituţională,
împiedică desfăşurarea ...
România paralizată[,] de greve
şi politicieni!
Curat[,] neconstituţional!

deputatul liberal Eugen
Nicolăescu a citit în plenul
Parlamentului moţiunea
legea privind stocarea datelor
...[,] declarată neconstituţională,
împiedică desfăşurarea ...
România paralizată de greve şi
politicieni!
Curat neconstituţional!

Punctuaţie: complementul direct nu se
desparte de verb prin virgulă.

8.07

crawl

B1 TV

9.X,
8.09

B1 TV

9.X,
8.26

710
Luminiţa
Anghel
710
crawl

B1 TV

9.X,
8.54

710
crawl

B1 TV

9.X,
10.17
9.X,
12.08
9.X,
12.10

Briefing
titraj
Ştiri
titraj
Ştiri
titraj

9.X,
12.11
9.X,
12.13
9.X,
12.14
9.X,
12.16

Ştiri
prezentator
Ştiri
voce
Ştiri
voce
Ştiri
prezentator

Nobel

9.X,
12.19
12.X,
8.02

Sport
voce
710
crawl

în turul trei a Cupei Spaniei

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

dir. Observatorul Române pt.
Droguri

alternează de la casele de
vacanţă ... şi păduri
doi virgulă unu miliarde de
creştini
puştiul speră ca să devină un
nume

cuplul mitic al operei Roberto
Alagna – Angela Gheorghiu se

Ortoepie: x intervocalic se citeşte [gz].

Punctuaţie: lipsa virgulei care izolează
apoziţia.

Punctuaţie: complementul de agent nu
se izolează prin virgulă.
Punctuaţie: utilizare nejustificată a
virgulei.
Directorul Observatorului
Grafie: prescurtări nerecomandate.
Român pentru Droguri
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.
Nobel
Ortoepie: accentuare incorectă a
numelui propriu de origine suedeză.
alternează de la casele de
Sintaxă: elementul corelativ impropriu
vacanţă ... la păduri
selectat.
două virgulă unu miliarde de
Sintaxă: lipsa acordului în gen al
creştini
numeralului.
puştiul speră să devină un nume Sintaxă: conjuncţia ca să este folosită
pentru a introduce o subordonată
finală (de scop). Utilizarea într-o
subordonată de alt tip este neliterară.
în turul trei al Cupei Spaniei
Sintaxă: absenţa acordului articolului
genitival.
cuplul mitic al operei[,] Roberto Punctuaţie: lipsa virgulelor care
Alagna – Angela Gheorghiu[,] se izolează apoziţia.
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B1 TV

12.X,
8.05

B1 TV

12.X,
8.07
13.X,
7.19
13.X,
7.19
13.X,
8.02
13.X,
15.35
14.X,
7.38

B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV
B1 TV

14.X,
7.56
14.X,
9.17
14.X,
9.21
15.X,
12.07
15.X,
12.14

710
Alexandru
Conovaru
710
crawl
710
crawl
710
crawl
710
crawl
crawl
710
Nicole
Luminiţa
Anghel
710
crawl
710
crawl
710
crawl
Ştiri
titraj
Ştiri
voce

desparte
dacă ar fi să aleg, aş alege
blonda decât bruneta

desparte
dacă ar fi să aleg, aş alege
blonda în locul brunetei

muzeulului

muzeului

non-profit

nonprofit

s-a drogat dar a reuşit să se
lase
a celei de-a 41-a ediţie

s-a drogat[,] dar a reuşit să se
lase
a celei de-a 41-a ediţii

31.000 de personae

31.000 de persoane

Grafie: derivatul se scrie într-un
cuvânt.
Grafie: virgula este necesară înaintea
conjuncţiei adversative.
Sintaxă: nemarcarea acordului în caz
al substantivului.
Tehnoredactare neglijentă.

există [ecsistă]

[egzistă]

Ortoepie: x intervocalic se citeşte [gz].

Sintaxă: utilizarea greşită a adverbului
decât pentru marcarea raportului
opoziţional.
Tehnoredactare neglijentă.

a anunţat la consultările cu
a anunţat la consultările cu
Traian Băsescu[,] că îl propune Traian Băsescu că îl propune
cursul de schimba a resimţit
cursul de schimb a resimţit

Punctuaţie: complementul direct nu se
desparte de verb prin virgulă.
Tehnoredactare neglijentă.

magnitudnea

magnitudinea

Tehnoredactare neglijentă.

preşedintele curţii
constituţionale
afacerea se pare să fi fost una
de succes

preşedintele Curţii
Constituţionale
afacerea pare să fi fost / pare că
a fost una de succes
afacerea se pare că ar fi fost una
de succes

Grafie: numele instituţiilor se scrie cu
majusculă
Sintaxă: contaminarea între două
tipuri de construcţii sintactice ale
verbului a părea – se pare – formă de
reflexiv urmat de conjuncţia că şi pare
– indicativ prezent urmat de
conjuncţia că şi verb la perfect
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15.X,
12.14
15.X,
12.17

Ştiri
voce
Ştiri
voce

[şaptisprezece]

[şaptesprezece]

Scopje [scopje]

[scopie]

15.X,
12.20
15.X,
14.58

Ştiri
voce
Evenimentele
zilei
Alina Stancu

doisprezece mii de spectatori

douăsprezece mii de spectatori

teoretic, ar putea fi posibil

teoretic, este posibil

B1 TV

16.X,
8.05

710
crawl

a anunţat primul ministru
demis Emil Boc

a anunţat
prim-ministrul demis[,] Emil
Boc

B1 TV

16.X,
8.15
16.X,
8.43
16.X,
12.15

710
crawl
710
crawl
Ştiri
titraj

nu anticipează nici o
întrerupere
un bărbat de 57 ani

nu anticipează nicio întrerupere

director agenţie turism

director al unei agenţii de turism

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

B1 TV
B1 TV

un bărbat de 57 de ani

compus sau să şi verb la conjunctiv
prezent sau perfect.
Ortoepie: rostirea neliterară a
numeralului.
Ortoepie: rostirea neconformă cu
normele fonetice ale limbii
macedonene.
Sintaxă: lipsa acordului în gen al
numeralului.
Lexic: repetiţie; sensul termenului
posibil este „care poate fi”.
Grafie: compusul se scrie cu cratimă,
articolul se ataşează ultimului
element.
Punctuaţie: lipsa virgulei care izolează
apoziţia.
Grafie: conform DOOM2, adjectivul
negativ se scrie legat.
Sintaxă: nemarcarea parţială a
relaţiilor sintactice.
Sintaxă: nemarcarea relaţiilor
sintactice.

Recomandări
„Raportul bombă de la Cotroceni” (B1 TV, 23.IX, 21.13) – recomandat: Raportul-bombă de la Cotroceni
„Bravo vouă că aţi găsit acest om şi că aţi reuşit să-i luaţi punctul de vedere!” (B1 TV, 26.IX, 13.18) – recomandat: Bravo vouă că aţi
găsit acest om şi că aţi reuşit să-i înregistraţi punctul de vedere/să obţineţi punctul său de vedere!
„o problemă de viaţă şi pe moarte” (B1 TV, 14.X, 12.16) – recomandat: o problemă de viaţă şi de moarte
„primul-ministru” (B1 TV, 5.X, 9.05; 6.X, 12.04; 15.X, 12.16) – recomandat: prim-ministrul
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