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Post Data,  

ora 

Reclama Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

RRA 9.X, 

11.58 

BCR „în valoare de minim 500 

de lei” 

în valoare de minimum 500 

de lei 

Morfologie: Forma minim are 

utilizare adjectivală (efort minim), iar 

minimum, utilizare adverbială. 

OTV 3.X, 

20.32 

Köber „un lac protector” un lac protector Pronunţare: Accentuare greşită a 

adjectivului. 

OTV / Pro 

TV 

3.X, 

20.32 / 

11.X, 

15.22 

Parasinus „maxim 6 comprimate pe 

zi” 

maximum 6 comprimate pe 

zi 

Morfologie: Forma maxim are 

utilizare adjectivală, iar maximum, 

utilizare adverbială. 

OTV 25.X, 

15.56 

GE132 „este înregistrat în 

doisprezece ţări” 

este înregistrat în 

douăsprezece ţări 

Sintaxă: Dezacord în gen al 

numeralului. 

OTV 31.X, 

15.50 

Teleshopping  „Inovatie japoneza” 

„Produs in Germania” 

„Inregistrat in 12 tari” 

Inovaţie japoneză 

Produs în Germania 

Înregistrat în 12 ţări 

Grafie: Lipsa semnelor diacritice. 

Pro TV 26.X, 

17.23 

Prostamol „minim trei luni” minimum trei luni Morfologie: Forma minim are 

utilizare adjectivală, iar minimum, 

utilizare adverbială. 

Pro TV 30.X, 

8.35 

Indragra „de şaptisprezece ediţii” de şaptesprezece ediţii Pronunţare: Rostire greşită a 

numeralului (şapte + spre + zece). 

Pro TV; 

Kanal D 

30.X, 

9.30–

9.31; 

17.X,  

14.55 

Derma-Spray „efectele dermatitei sau a 

pielii uscate” 

„Derma-Spray 

[dermaşprei]” 

„[şpreiul]” 

efectele dermatitei sau ale 

pielii uscate 

Derma-Spray [dermasprei]  

 

[spreiul] 

Sintaxă: Dezacord al articolului 

genitival. 

Pronunţare: Rostire greşită, cu ş, în 

loc s iniţial, a substantivului neologic 

spray. Pe tot parcursul reclamei 

difuzate la Kanal D, cuvântul a fost 

pronunţat greşit. 

Kanal D 2.X, Real „maşinã de spãlat” maşină de spălat Grafie: În locul semnului obişnuit al 



 18.25 literei ă a fost folosită tilda. 

Realitatea 

TV 

2.X, 

18.29 

Danone „o mulţime înãuntru” o mulţime înăuntru Grafie: În locul semnului obişnuit al 

literei ă a fost folosită tilda. 

Realitatea 

TV 

12.X, 

12.51 

Caţavencii „sînt mai inteligenţi decît 

ai lor” 

sunt mai inteligenţi decât ai 

lor 

Grafie: Nerespectarea normelor în 

vigoare, referitoare la scrierea cu â şi 

î şi la forma verbală sunt. 

Realitatea 

TV 

26.X, 

17.55 

Carpeta Incov „colţ cu Bd. Timişoar” colţ cu Bd. Timişoara Grafie: Neglijenţă. 

TVR 2 

 

12.X, 

15.44 

Prosvent „consultati medicul inainte 

de a folosi produsul” 

consultaţi medicul înainte de 

a folosi produsul 

Grafie: Absenţa semnelor diacritice. 

Antena 3 31.X, 

14.36 

un parc de 

distracţii 

„primeşti 500 puncte” 

 

primeşti 500 de puncte 

 

Sintaxă: Absenţa prepoziţiei de 

pentru exprimarea unei valori în 

structura cu numeral. 

 

 


