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Postul; 
produsul 
promovat 

Ziua, 
ora 

Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Antena 3 3.VII, 
8.53 

„Să devii cel mai bun, este 
doar o chestiune de timp” 

Să devii cel mai bun este 
doar o chestiune de timp 

Punctuaţie: Virgulă între subiect şi 
predicat. 

Prima TV; 
Alcachofa 
de Laon 

 7.VII, 
10.02 

„Produsul este diponibil şi 
in farmaciile selectate” 

Produsul este diponibil şi în 
farmaciile selectate 

Grafie: Absenţa unui semn 
diacritic. 

Antena 1 7.VII, 
18.19 

„minim 3 indicii” minimum 3 indicii 
 

Morfologie: Forma corectă a 
adverbului este minimum.  

Kanal D; 
Billa 

7.VII,  
20.18 

„Cumpără de minim 50 de 
lei” 

Cumpără de minimum 50 de 
lei 

Morfologie: Forma adverbului este 
minimum, iar cea a adjectivului 
corespunzător este minim. 

Antena 1 8.VII, 
19.56 

„pre-evaluare” preevaluare Grafie: Prefixul nu trebuia despărţit 
prin cratimă. 

Antena 1 8.VII, 
19.58 

„minim 102 cm” minimum 102 cm Morfologie: Forma corectă a 
adverbului este minimum. 

Prima TV; 
Radler 

10.VII, 
18.24 

„au mai rămas 298 de mii 
(...) de doze gratis” 

au mai rămas 298 de mii (...) 
de doze gratuite 

Morfologie: Confuzie între adverb 
(gratis) şi adjectiv (gratuit). 

 
B1 TV; 
Paid 

17.VII, 
10.59 

„Nimic nu se sfarseste aici. 
Cu asigurarea obligatorie a 
locuintei de la Paid, poti sa 
o iei oricand de la capat.” 

Nimic nu se sfârşeşte aici. 
Cu asigurarea obligatorie a 
locuinţei de la Paid, poţi să 
o iei oricând de la capăt. 

Grafie: Text scris fără diacritice. 

Prima TV; 
o casă de 
discuri 

18.VII, 
18.59 

„Hitul sãptãmânii” Hitul săptămânii Grafie: În locul semnului obişnuit 
al literei ă a fost folosită tilda. 



Prima TV; 
Catena 

24.VII, 
22.23 

„apoi vine împlinirea, 
podiumul, medaliile” 

apoi vin împlinirea, 
podiumul, medaliile 

Sintaxă: Dezacord între predicat şi  
subiectul multiplu postpus. 

OTV, 
Noroc 

26.VII, 
19.58 

„1500 de pet-uri”  1500 de peturi Grafie: Prezenţa cratimei care 
separă desinenţa de plural nu este 
justificată. 

OTV, 
Balonul 
copiilor 

26.VII, 
20.00 

„Petreceri si reduceri” Petreceri şi reduceri Grafie: Lipsa semnelor diacritice. 

OTV, 
Meridian 
Ocazie 

26.VII, 
20.00 

„Sa nu aibe mulţi kilometri 
la bord” 

Să nu aibă mulţi kilometri la 
bord 

Morfologie: Forma corectă este să 
aibă. 
Grafie: Lipsa unor semne diacritice. 

OTV, 
Ecohornet 

26.VII, 
20.02 

„100.000.000 tone de masă 
vegetală” 

100.000.000 de tone de masă 
vegetală 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei 
obligatorii. 

OTV, 
Ecohornet 

26.VII, 
20.02 

„Datorită tehnologiei de 
ardere (...), a 
randamentului” 

Datorită tehnologiei de 
ardere (...), randamentului 

Sintaxă: Prepoziţia datorită se 
construieşte cu dativul, deci nu 
poate fi reluată prin marca 
genitivală a. 

OTV, 
Ecohornet 

26.VII, 
20.05 

„cu peleti” cu peleţi Grafie: Lipsa semnelor diacritice. 

OTV, 
GE132 

28.VII, 
19.02 

„este înregistrat în 
doisprezece ţări” 

este înregistrat în 
douăsprezece ţări 

Sintaxă: Dezacordul numeralului cu 
utilizare adjectivală. 

Antena 1 27.VII, 
19.41 

„Mega Reduceri!” Megareduceri! Grafie: Prefixoidul mega se 
ataşează cuvântului-bază, formând 
un singur cuvânt. 

B1 TV; 
Whirlpool, 
Altex 

27.VII, 
20.00 

„Cumpără produse 
Whirlpool de la Altex în 
valoare de minim 2000 de 
lei prin credit în magazin şi 
primeşti o reducere de 500 
RON” 

Cumpără produse Whirlpool 
de la Altex în valoare de 
minimum 2000 de lei prin 
credit în magazin şi primeşti 
o reducere de 500 RON 

Morfologie: Forma adverbului este 
minimum. Minim este adjectiv. 



B1 TV; 
Lidl 

30.VII 
00.29 

„aparatul de făcut 
sendviciuri calde 
SilverCrest” 

aparatul de făcut 
sandviciuri/sendvişuri calde 
SilverCrest 

Pronunţare: Conform DOOM2 

2005, forma substantivului e 
sandvici/sendviş. 

OTV, 
Revital 
Saenciuc 

31.VII, 
16.24 

„Sunati si comandati la 
(…)” 

Sunaţi şi comandaţi la (…) Grafie: Lipsa semnelor diacritice. 

 


