Postul: B1 TV
Perioada: 1-31 martie 2016
Postul

Ziua, ora

B1 TV

1.III,
9.02

B1TV

1.III,
9.04

B1TV

1.III,
9.19
1.III,
9.24

B1TV
B1TV

1.III,

Emisiunea,
autorul greşelii
Știri, ora 9.00

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

unul din copii morţi la ″Marie
Curie″

unul dintre copii morţi la
„Marie Curie”

Punctuaţie: se recomandă folosirea
ghilimelelor româneşti.

Știri, ora 9.00
reporter

În ceea ce priveşte controversele
iscate de produsele lactate de la
„Brădet” avem opinii diferite
atât în ceea ce priveşte .... cu
privire la contaminarea
produselor cu bacteria E.coli,
vorbim despre faptul că
reprezentanţii D.S.P spun că
unul dintre copiii din Argeş care
a murit ar fi consumat brânza de
la „Brădet” ‒ cel puţin aşa a
rezultat din ancheta
epidemiologică desfăşurată de ei
‒ pe de altă parte,
reprezentanţii Direcţiei SanitarVeterinare [...] susţin că ar fi
fost contaminat ‒ din probele pe
care le-au prelevat ‒ doar un lot
de 25 de kilograme de brânză
dulce, brânză de vaci, produs în
data de 25 februarie

Sintactic: construcţiile corelative (atât...
cât şi, pe de o parte... pe de altă parte)
sunt trunchiate. Utilizarea unui singur
termen al construcţiilor respective
produce incoerenţă (confuzie
semantică).

Ştiri ora 9.00
banda albă
Știri, ora 9.00
banda albă
subtitlu
Știri, ora 9.00

10 milioane lei alocate pentru
biserici
Scandal pe Arena Națională

În ceea ce priveşte
controversele iscate de
produsele lactate de la
„Brădet” avem opinii diferite.
(?) Pe de o parte, referitor la
contaminarea produselor cu
bacteria E.coli, reprezentanţii
D.S.P spun că unul dintre
copiii din Argeş care a murit
ar fi consumat brânza de la
„Brădet”, cel puţin aşa a
rezultat din ancheta
epidemiologică desfăşurată de
ei. Pe de altă parte,
reprezentanţii Direcţiei
Sanitar-Veterinare [...] susţin
că ar fi fost contaminat – din
probele pe care le-au prelevat
‒ doar un lot de 25 de
kilograme de brânză dulce,
brânză de vaci, produs în data
de 25 februarie
10 milioane de lei alocate
pentru biserici
Scandal pentru / în legătură
cu Arena Națională
le-a declarat oamenilor legii

Semantică: expresia extrem de

le-a declarat oamenilor legii că

Sintaxă: omiterea prepoziției de din
grupul nominal cu numeral
Sintaxă: utilizarea inadecvată a
prepoziției pe

9.31

reporter

șoferul care l-a scos din decor...

că șoferul care l-a scos în
decor...

B1TV

1.III,
9.34

Știri, ora 9.00
prezentatoare

purtătorul de cuvânt al filialei a
reacționat în încercarea de a
drege busuiocul

purtătorul de cuvânt al filialei
a reacționat încercând să
îndrepte lucrurile / să salveze
situația

B1TV

1.III,
9.41

Știri, ora 9.00
voce

iar colegii povestesc faptul că
era mereu cu zâmbetul pe buze

iar colegii povestesc că era
mereu cu zâmbetul pe buze

B1TV

1.III,
9.41

Știri, ora 9.00
voce

B1TV

2.III
18.00

logodnicul Irinei venise la
aeroport să-și întâmpine
viitoarea soție
Regele Mihai a fost operat de
cancer la Londra

B1TV

18.04

Știri, ora 18
a doua bandă
roșie
Știri ora 18.00
voce

logodnicul Irinei venise la
aeroport să-și întâmpine
viitoarea lui soție
Regele Mihai a fost operat
decancer la Londra
Potrivit reprezentanților Casei
Regale, Alteța Sa urmează un
tratament complex

Potrivit reprezentanților Casei
Regale, Majestatea Sa
urmează un tratament complex

B1TV

18.44

B1TV

Autoritățile au emis alertă de
tsunami ăn urma seismului
A scăpat din accidentul rutier
dar a murit după ce a căzut în
prăpastie
Potrivit jurnaliștilor de la ziarul
Incomod.ro, Viorel Dosaru a
fost numit pe funcția de
subsecretar de stat in M.A.I...

Autoritățile au emis alertă de
tsunami în urma seismului
A scăpat din accidentul rutier,
dar a murit după ce a căzut în
prăpastie
Potrivit jurnaliștilor de la
ziarul Incomod.ro, Viorel
Dosaru a fost numit în funcția
de subsecretar de stat in
M.A.I...
dacă nu va anula această
prevedere

*

3.III,
8.10

Ştiri ora 18.00
banda albă
Ştiri ora 8.00
banda albă

B1TV

3.III,
8.29

Ştiri ora 8.00
voce

*

B1TV

3.III,
8.36

Ştiri ora 8.00
reporter

*

dacă nu va anula această
prevedere

familiară a scoate în decor este folosită
greșit ‒ cu prepoziția din în locul
prepoziției în
Stilistică: folosirea unei expresii
familiare, inadecvate (a drege
busuiocul)
Stilistică-sintaxă: amplificarea
nejustificată și inadecvată (după verbe
de declaraţie) a conjuncției că prin
antepunerea substantivului faptul.
Sintaxă: folosirea pleonastică a
pronominalului lui în context cu
reflexivul posesiv
Ortografie: neglijență în redactare
Stilistică: folosirea incorectă a
pronumelui de reverenţă: referitor la
rege = Majestatea Sa; referitor la prinţi
= Alteţa Sa
Ortografie: neglijenţă în redactare
Punctuaţie: lipsa virgulei înaintea
conjuncţiei dar
Sintaxă: folosirea incorectă a
prepoziţiei pe în locul prepoziţiei în:
corect a fi numit în funcţie
Ortoepie:
Aceentul este pus greşit pe
antepenultima silabă. Corect, conform
DOOM, prevedere

B1TV

3.III,
8.38

Ştiri ora 8.00
banda albă

B1TV

3.III,
8.44

Ştiri ora 8.00
voce

B1TV

3.III,
8.44

Ştiri ora 8.00
banda albă

B1TV

3.III,
8.48

Ştiri ora 8.00
prezentatoare

B1TV

3.III,
8.49

Ştiri ora 8.00
prezentator

B1TV

4.III,
19.02

Ştiri ora 19
prezentator

B1TV

19.36

Ştiri ora 19
banda albă

B1TV

19.38

Ştiri ora 19
banda neagră

B1TV

6.III,
15.03

Ştiri ora 15
reporter

B1TV

6.III,
15.07

prezentatoare

*

*

Locatarii din Floreasca,
nemulţumiţi de construcţia a 4
blocuri turn în zonă
În vara anului 2005..., Van
Damme ... a luat bătaie în timp
ce se distra într-un club
bucureștean
10.000 de euro, daune după ce
copilul le-a fost mușcat de
maidanezi
iar toți cei 239 de oameni la
bord sunt presupuși morţi

Locatarii din Floreasca,
nemulţumiţi de construcţia a 4
blocuri-turn în zonă
În vara anului 2005..., Van
Damme ... a fost bătut /
agresat în timp ce se distra
într-un club bucureștean
10.000 de euro, daune, după
ce copilul lor a fost mușcat de
maidanezi
iar toți cei 239 de oameni de la
bord sunt presupuși morţi

Ortografie: cuvântul compus subliniat
se scrie cu cratimă

liderii chineji de la Beijing vor
să facă o curățenie în industria
siderurgică și în minerit

liderii chinezi de la Beijing
vor să facă curățenie în
industria siderurgică și în
minerit

premierul ...i-a reproșat
ministrului agriculturii... faptul
că s-a grăbit cu declarațiile în
acest caz
Aflat în colaps financiar, TVR
drege busuiocul

premierul ...i-a reproșat
ministrului agriculturii... că sa grăbit cu declarațiile în acest
caz
Aflat în colaps financiar, TVR
încearcă să salveze situația

Suedia: imigrant înjunghiat
mortal într-un centru de aziliți

Suedia: imigrant înjunghiat
mortal într-un centru de
azilanți
Așadar, autoritățile aruncă
vina de la primărie la
Ministerul Dezvoltării

Morfologie: substantivul chinez are
forma de plural chinezi
Sintaxă: în expresia frazeologică a face
curăţenie nu este firească inserarea
articolului nehotărât
Stilistică-Sintaxă: amplificarea
nerecomandată (după verbe de zicere) a
conjuncției că prin antepunerea
substantivului faptul.
Stilistică: folosirea unei expresii
frazeologice familiare, fără o acoperire
semantică (a drege busuiocul= a
încerca să repari o gafă)
Ortografie: neglijenţă în redactare

Așadar, autoritățile aruncă
pisica dintr-o curte în alta: din
curtea primăriei în curtea
Ministerului Dezvoltării
....înțelegem că de săptămâna
viitoare vremea schimbă foaia

....înțelegem că de săptămâna
viitoare vremea se schimbă

Stilistică: folosirea unei expresii
frazeologice familiare şi marcate
stilistic în locul verbului a bate
Punctuaţie: absenţa virgulei
Sintaxă: neglijenţă în exprimare ‒
folosirea prepoziţiei la în loc de de la

Stilistică: folosirea unei expresii
frazeologice familiare
Stilistică:
folosirea unei expresii frazeologice
familiare

B1TV

6.III,
15.08

Ştiri ora 19
meteorolog

de aceea am și emis acea
informare meteorologică ce va
intra în vigoare cu orele 22

B1TV

6.III,
15.38

Ştiri ora 19
prezentatoare

au mai rămas doar două zile
până de 8 Martie

de aceea am și emis acea
informare meteorologică ce
va intra în vigoare începând cu
orele 22
au mai rămas doar două zile
până la 8 Martie

B1TV

6.III,
15.52

Ştiri ora 19
prezentatoare

declarația vine înaintea
summitului european privind
criza migratorie

declarația vine înaintea
summitului european privind
criza migraţiei.

B1TV

6.III,
15.53

Ştiri ora 19
voce

Austria a luat în ianuarie
inițiativa de a fixa cote de
primire a solicitanților de azil pe
teritoriul său și de a restricționa
trecerea refugiaților la frontiere.
Şi Macedonia nu a lăsat să
treacă din Grecia decât 2000 de
migranți în ultimele două
săptămâni

B1TV

7.III,
10.08

Știri ora 10
reporter

Austria a luat în ianuarie
inițiativa de a fixa cote de
primire a solicitanților de azil
pe teritoriul său și de a
restricționa trecerea
refugiaților la frontiere. Nici
Macedonia nu a lăsat să treacă
din Grecia decât 2000 de
migranți în ultimele două
săptămâni
samsarul neagă că ar fi avut
cunoștință de aceste nereguli
și scapă

B1TV

7.III,
10.39

Știri ora 10
voce

Atacatorul s-a baricadat într-un
centru industrial, acolo unde a
ținut trei oameni ostatici, timp
de șapte ore. Locația a fost
încercuită de trupele
antitero,care au încercat să
negocieze cu suspectul.

B1TV

7.III,
10.41

Știri ora 10
prezentator

Familia Regală... a difuzat un
clip video în care sunt surprinși
primii pași ai prințului Charles.
Înregistrarea a fost făcută 1949

*

*

samsarul neagă că ar fi avut la
cunoștință despre aceste
nereguli și scapă

Atacatorul s-a baricadat întrun centru industrial, acolo
unde a ținut trei oameni
ostatici, timp de șapte ore.
Locul a fost încercuit de
trupele antitero,care au
încercat să negocieze cu
atacatorul.
Casa Regală a difuzat un clip
video în care sunt surprinși
primii pași ai prințului
Charles. Înregistrarea a fost

Sintaxă: neglijenţă în exprimare;
folosirea unei prepoziţii improprii
Sintaxă: neglijenţă în exprimare:
folosirea prepoziţiei de în locul
prepoziţiei la
Semantică:
Folosirea greşită a adjectivului
migratoriu în locul substantivului
migraţie cu formă de genitiv
Sintaxă: folosirea incorectă a
adverbului şi în enunţ negativ.

Sintaxă-semantică:
folosirea incorectă a expresiei a avea
cunoştinţă de prin contaminarea cu
expresia a lua la cunoştinţă
Semantică:
‒ folosirea improprie a substantivului
locaţie, în locul cuvântului loc.
‒ folosirea improprie a substantivului
suspect, în locul cuvântului atacator /
terorist.
Semantică: neglijenţă în exprimare;
folosirea improprie a substantivului rol.

și o arată și pe Regina Elisabeta
în rol de tânără mamă.
B1TV

7.III,
10.43

Știri ora 10
prezentator

alți doi inculpați au fost
condamnați la executare

B1TV

8.III,
12.02

Ştiri ora 12
banda neagră

Viktor Orban s-a opus
refugiaților din Turcia în U.E

B1TV

08.III,
12.03

Ştiri ora 12
banda neagră

B1TV

08.III,
12.16

Ştiri ora 12
voce

B1TV

10.III,
20.15

Ştiri ora 20
prezentatoare

B1TV

10.III,
20.22

Ştiri ora 20
banda neagră

B1TV

10.III,
20.30

Ştiri ora 20
reporteră

B1TV

10.III,
20.37

Ştiri ora 20
voce

*

*

*

Decizia Norvegiei, în urma
perioadei grea prin care trece
Polițiști de la Rutieră au ieșit
încă de dimineață în căutare de
șoferițe, însă nu pentru a le
amenda, ci pentru a le bucura
de ziua lor
Șaptesprezece oameni au murit
de gripă în ultima săptămână,
potrivit Institutului Național de
Sănătate Publică; numărul
persoanelor decedate în aceste
zone ajung la 67.
34 locuințe distruse complet în
urma incendiului din Titan
nu oricine ar fi deschis dulapul
și ar fi îmbrăcat la nimereală un
blug larg și un hanorac
Refugiații, originari din
Afganistan și Iran, încercau să
tranziteze Europa, pentru a
ajunge în insula grecească
Lesbos. Ajunşi în largul coastei
turce, ambarcaţiunea în care se

făcută 1949 și o arată și pe
Regina Elisabeta în ipostază
de tânără mamă.
alți doi inculpați au fost
condamnați la moarte
Viktor Orban s-a opus
transferului refugiaților din
Turcia în U.E
Decizia Norvegiei, în urma
perioadei grele prin care trece
Polițiști de la Rutieră au ieșit
încă de dimineață în căutare
de șoferițe, însă nu pentru a le
amenda, ci pentru a le face o
bucurie de ziua lor
Șaptesprezece oameni au
murit de gripă în ultima
săptămână, potrivit Institutului
Național de Sănătate Publică;
numărul persoanelor decedate
în aceste zone ajunge la 67.
34 de locuințe distruse
complet în urma incendiului
din Titan
nu oricine ar fi deschis dulapul
și ar fi îmbrăcat la nimereală
nişte blugi largi și un hanorac
Refugiații, originari din
Afganistan și Iran, încercau să
traverseze Mediterana, pentru
a ajunge în insula grecească
Lesbos. Ajunşi în largul
coastei turce, ambarcaţiunea în

Semantică:
neglijenţă în exprimare; contaminare:
condamnare la moarte + execuţie,
executare
Sintaxă: elipsa creează ambiguitate
Sintaxă: Lipsa acordului între
substantiv şi adjectivul subordonat
(ambele trebuie să aibă forma de
genitiv-dativ)
Folosirea verbului a bucura cu regim
tranzitiv este nerecomandată, pentru că
produce ambiguităţi supăratoare.
Dezacord între subiect şi predicat:
numărul ...ajunge

Sintaxă: omiterea prepoziției de din
grupul nominal cu numeral
Morfologie: substantivul blugi este
defectiv, având formă numai pentru
plural.
Semantică: confuzie între a tranzita
Europa şi a traversa Mediterana

aflau a fost surprinsă de o
furtună violentă
Două seisme de 2,9 și 3 pe
Richter s-au produs în Vrancea
și Marea Neagră

care se aflau a fost surprinsă
de o furtună violentă
Două seisme de 2,9 și 3 pe
Richter s-au produs în
Vrancea și în Marea Neagră

Cel de-al doilea evadat al secției
19, a fost prins

Cel de-al doilea evadat din
secția 19 a fost prins

Iolanda Balaș, decorată post
mortem
o învățătoare a fost înregistrată
în timp ce urla îngrozitor la
elevii ei din clasa întâi și chiar îi
amenința pe copii că îi omoară
Ion Iliescu ar putea fi lăsat fără
pensie de revoluționari

Iolanda Balaș, decorată postmortem
o învățătoare a fost înregistrată
în timp ce urla la elevii ei din
clasa întâi și chiar îi amenința
pe copii că îi omoară
Ion Iliescu ar putea fi lăsat
fără pensie de revoluționar

B1TV

11.III,
8.01

Știri ora 8.00
banda albă

B1TV

11.III,
8.04

Știri ora 8.00
banda neagră

B1TV

13.III,
12.59
13.III,
13.08

Ştiri ora 13.00
banda neagră
prezentatoare

B1TV

13.III,
13.17

banda albă

B1TV

13.III,
13.25

banda albă

România i-a retras Steaua lui
Tokes, Ungaria îi conferă
ordinul de onoare

B1TV

15.III,
21.10

Știri ora 21
banda neagră

Patronul Lactate Brădet: totul
este o speculație

Romania i-a retras distincția
„Steaua României” lui Tokes,
Ungaria îi conferă ordinul de
onoare
Patronul firmei „Lactate
Brădet”: totul este o speculație

B1TV

15.III,
21.21

Știri ora 21
banda neagră

B1TV

15.III,
21.35

Știri ora 21
banda neagră

Spitalul de urgență din Călărași,
declasificat. Spitalul,
declasificat din cauza lipsei
medicilor
Rezultatele a 7 muncitori au
ieșit pozitive

Spitalul de urgență din
Călărași, declasat. Spitalul,
declasat din cauza lipsei
medicilor
Rezultatele analizelor a 7
muncitori au ieșit pozitive

B1TV

*

*

Sintaxă: este necesară repetarea
prepoziţiei. Semantică: enunţul este
neclar.
Punctuaţie: virgulă între subiect și
predicat.
Sintaxă: folosirea incorectă a articolului
genitival produce confuzie: evadatul nu
„aparține” secției 19, ci „se afla în
secția 19”.
Ortografie: cuvântul marcat se scrie cu
cratimă.
Stilistică: adverbul îngrozitor nu este
necesar, implicând o apreciere
subiectivă, emoţională
Ortografie: neglijenţă în redactare, cu
efect în morfo-sintaxă şi semantică
(pensie de revoluţionari ≠ pensie de
revoluţionar)
Sintaxă: elipsa creează confuzii
supărătoare, chiar la nivel metaforic.
Sintaxă, punctuaţie: neexplicitarea
relaţiei; numele firmei nemarcat prin
ghilimele
Semantică: confuzie între verbe: a
declasifica şi a declasa
Sintaxă: neglijenţă în exprimare; elipsa
cuvâtului analizelor produce
ambiguitate

B1TV

15.III,
21.42

reporter

oricum, dacă va fi reținut, acesta
va fi dus la arest, iar în jurul
zilei de mâine urmează să fie
dus în fața judecătorilor cu
propunere de arestare preventivă

Semantică:
confuzie supărătoare între locuţiunile
prepoziţionale în jurul şi în cursul.

Președinția a cheltuit în ultimele
două luni peste un milion de lei
pe deplasări

oricum, dacă va fi reținut,
acesta va fi dus la arest, iar în
cursul zilei de mâine urmează
să fie dus în fața judecătorilor
cu propunere de arestare
preventivă
„Cumințenia Pământului”
revine în patrimoniul statului
român
Mesajul unui rănit de la
„Colectiv”
Președinția a cheltuit în
ultimele două luni peste un
milion de lei pentru deplasări

B1TV

17.III,
12.09

bandă roșie

″Cumințenia Pământului″ revine
în patrimoniul statului român

B1TV

17.III,
12.11
17.III,
12.19

prima bandă
banda albă

B1TV

17.III,
12.33

prezentator

Cu toți sunt în stare conștientă,
însă au răni la cap, mâini și
picioare

Cu toții sunt conștienți, însă
au răni la cap, mâini și
picioare

Sintaxă: în acestă construcţie,
pronumele are forma toţii. Semantică:
folosirea sintagmei stare conştientă este
incorectă

B1TV

19.III,
8.03

Știri ora 8.00
banda neagră

ISU a emis autorizația de
incenziu

ISU a emis autorizația de
incendiu

Ortografie: neglijență în redactare

B1TV

19.III,
8.19

banda albă

B1TV

19.III,
8.24

banda albă

Nicușor Constantinescu se află
în spital unde va fi supus unor
investigații medicale
I.S.U. a dat avizul pentru
redeschiderea Arenei Naionale

Punctuaţie:
înaintea adverbului unde (cu valoare
conjuncţională) se pune virgulă
Ortografie:
neglijență în redactare

B1TV

19.III,
8.51
21.III,
21.16

banda albă

*

Scrisoarea dubioasa

Nicușor Constantinescu se află
în spital, unde va fi supus unor
investigații medicale
I.S.U. a dat avizul pentru
redeschiderea Arenei
Naţionale
Scrisoarea dubioasă

Știri ora 21
banda neagră

*

Geopoliticul Dan Dungaciu,
despre acțiunile Rusiei

Specialistul în geopolitică /
geopoliticianul Dan Dungaciu,
despre acțiunile Rusiei

Semantică:
confuzie între geopolitician şi
adjectivul geopolitic, care nu este
înregistrat şi ca substantiv în
dicţionarele de specialitate.

B1TV

B1TV

*

Mesaj rănit Colectiv

Punctuaţie: se recomandă folosirea
ghilimelelor româneşti
Stilistică: neglijenţă în exprimare, se
recomandă evitarea stilul „telegrafic”
Sintaxă:
folosirea neadecvată a prepoziţiei pe în
locul prepoziţiei pentru.

Ortografie: neglijență în redactare

B1TV

21.III,
21.35

banda albă

B1TV

21.III,
22.47

voce

B1TV

22.III,
12.27

Ştiri ora 12
prezentator

B1TV

23.III,
20.08

Știri ora 20
banda neagră

B1TV

23.III,
20.12

Știri ora 20
voce

B1TV

26.III,
21.00

B1TV

26.III,
21.14

Dosar de
politician
realizator /
moderator
banda neagră

B1TV

26.III,
21.24

realizator /
moderator

B1TV

27.III,
21.20

Om la om
banda neagră

*

*

Sunt vizate persoanele care
vând repetat produse pe siteurile de anunțuri
iar căutarea teroriștilor nu a
luat final

Sunt vizate persoanele care
vând repetat produse pe siteurile de anunțuri
iar căutarea teroriștilor nu s-a
terminat

De asemenea sunt rugaţi în
continuare cei care se află în
Bruxelles să nu folosească
telefoanele, fiindcă reţelele sunt,
practic, suprasaturate în acest
moment
elevul, supărat că al său coleg
nu-i dăduse coli

De asemenea sunt rugaţi în
continuare cei care se află în
Bruxelles să nu folosească
telefoanele, fiindcă reţelele
sunt, practic, suprasolicitate în
acest moment
elevul, supărat că colegul său
nu-i dăduse coli

Reprezentanţii aeroportului din
Bruxelles au anunţat că nicio
cursă nu va decola de acolo şi
nici nu va ateriza miercuri şi joi
în urma atacurilor teroriste

Reprezentanţii aeroportului
din Bruxelles au anunţat că
nicio cursă nu va decola de
acolo şi nici nu va ateriza
miercuri şi joi ca urmare a
atacurilor teroriste / din cauza
atacurilor teroriste
nu sunt vremuri comode

nu sunt vremuri comozi

Copilă cu autism, respinsă de la
ore de învățătoare
Ai o comunitate mică –
catedrală mare. Ceva nu se
pușcă. Nu pușcă niște
informații în povestea asta
*

Cluj Napoca: măsuri de
securitate pt meciul România-

Ortografie: neglijență în redactare
Semantică: asociere neadecvată a
cuvintelor; substituţie în expresia a lua
sfârşit
Semantică:
folosirea neadecvată a verbului a
suprasatura în locul verbului a
suprasolicita
Sintaxă: topică cu caracter preţios,
probabil utilizată pentru a evita
cacofonia
Semantică: confuzie între locuţiuni: în
urma ≠ ca urmare

Morfologie: formă greşită a adjectivului

Elevă / Fetiţă cu autism,
respinsă de la ore de
învățătoare
Ai o comunitate mică ‒ lăcaş
de cult / moschee, mare. Ceva
nu se potriveşte. Nu se
potrivesc niște informații în
povestea asta

Stilistică: exprimare preţioasă; cuvântul
copilă este marcat stilistic

Cluj-Napoca: măsuri de
securitate pentru meciul

Ortografie: numele oraşului se scrie cu
cratimă.

Semantică, stilistică: ‒ folosirea
improprie a termenului catedrală în loc
de lăcaş de cult, moschee
‒ stil excesiv familiar, cu elemente
regionale.

Spania

România-Spania

Se recomandă evitarea prescurtărilor.

B1TV

29.III,
9.18

Ştiri ora 9.00
banda albă

Deşi au constat milioane de
euro, centrele turistice din Arad
stau închise

Deşi au costat milioane de
euro, centrele turistice din
Arad stau închise

Ortografie: neglijenţă în redactare.

B1TV

29.III,
9.25

Patronii Colectiv, liberi

Patronii de la „Colectiv”,
liberi

B1TV

29.III,
9.28

Renegocieri pe Tezaur

Renegocieri pentru Tezaur

Sintaxă: omiterea prepoziţiei de la
Ortografie: lipsa marcării prin ghilimele
a numelui clubului.
Sintaxă: folosirea inadecvată a
prepoziţiei pe

B1TV

30.III,
21.13

Ştiri ora 9.00
banda albă
subtitlu
Ştiri ora 9.00
banda albă
subtitlu
Ştiri ora 21
banda neagră

4.000 angajați Boeing vor
rămâne fără loc de muncă

4.000 de angajați ai firmei
„Boeing” / de la „Boeing” vor
rămâne fără loc de muncă



Sintaxă: lipsa prepoziţiei de din grupul
nominal cu numeral
Ortografie: lipsa marcării prin ghilimele
a numelui firmei.

recomandare: evitarea folosirii prescurtărilor în redactarea știrilor pe banda ultimă: e.g. RCA în rate și scupiri pt șoferii imprudenți, din aprilie (Știri ora
8.00 din 14.III.2016, 8.09); primul ajutor România-Rep.Moldova a fost livrat (Știri ora 8.00 din 14.III.2016, 8.14); furt de un MLD de dolari (Știri ora
8.00 din 14.III.2016, 8.31); nr. cazurilor de scarlatină mai mare decât în anii 50 (Știri ora 13, 13.III.2016, 13.48); Guv. a prelungit termenul pt plata
impozitelor locale (Ştiri ora 20 din 23.III.2016: 20.02)

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

