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Publicitate – tabel centralizat 

 (1–30 noiembrie 2016) 

 

 

Antena 1 16.XI, 

19.43, 

19.46 

Renault și 

Dacia Duster, 

scris pe ecran 

 ofertă dedicată 

persoanelor 

fizice 

ofertă destinată / 

rezervată 
persoanelor fizice 

Lexic, semantică: adjectivul participial 

dedicat este folosit cu un sens lărgit (care 

nu se găsește în DEX), sub influența 

englezescului dedicated „destinat pentru o 

anumită funcționare sau utilizare”; lărgirea 

contextelor sintactico-semantice a putut fi 

favorizată și de construcțiile similare din 

franceză (offre dédiée (à)). 

Antena 1 16.XI, 

19.48 

Orange, scris pe 

ecran 

* o opțiune de 

minim 6 E 

o opțiune de 

minimum 6 E 

Morfologie, lexic: conform normelor în 

vigoare, forma minim are utilizare 

adjectivală, iar minimum, adverbială. 

Antena 1 27.XI, 

19.40 

Strepsils 

intensiv, scris 

foarte mic pe 

ecran 

* maxim 5 

pastile pe zi 

 

maximum 5 

pastile pe zi 

 

Morfologie, lexic: conform normelor în 

vigoare, forma maxim are utilizare 

adjectivală, iar maximum, adverbială. 

 

Antena 1 27.XI, 

19.41 

Nurofen 

răceală și 

gripă, scris 

foarte mic pe 

ecran 

* maxim 6 

comprimate / zi 

maximum 6 

comprimate / zi 

Antena 1 29.XI, 

20.13 

Sprite, scris pe 

ecran și voce 

 Adevărul nu e 

ușor de zis pe 

vorbe. 

Adevărul nu e 

ușor de zis cu / 

prin vorbe. 

Stilistică, lexic, semantică: folosirea 

abuzivă, clișeizată a prepoziției pe, 

înlocuind alte prepoziții considerate 

probabil inexpresive, neutre. 

Realitatea 

TV 

1.XI, 

11.50 

Mediashop,  

voce 

 numai acum la 

un preț absolut 

minimal 

numai acum la un 

preț minimal 

 

Semantică: pleonasm. Adjectivul minimal 

are sens superlativ („cel mai mic”), nu  

trebuie să i se adauge mărci ale 

intensității (foarte, absolut etc.). 

Realitatea 1.XI, Mediashop,   Suna acum! Sună acum! Redactare: absența semnului diacritic.  
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TV 11.50 text afișat pe 

ecran 

Antena 3 11.XI, 

8.56 

Dormeo, 

textul afișat pe 

ecran 

 acum la doar 

99 lei 

acum la doar 99 de 

lei 

Sintaxă: absența prepoziției. 

 

Nickelodeon 11.XI, 

11.16 

Magic Winx, 

voce 

 

 își doresc o 

garderobă mai 

vastă 

își doresc o 

garderobă mai 

bogată 

Semantică: adjectivul vast se folosește 

despre construcții sau spații (deschise), 

ori cu substantive abstracte. 

Nickelodeon 11.XI, 

11.17 

Duracell, voce 

și text afișat pe 

ecran 

 Design triplu 

perfecționat 

Design perfecționat 

de trei ori / la trei 

niveluri 

Semantică, sintaxă: cuvântul triplu este 

adjectiv, nu adverb. 

Nickelodeon 11.XI, 

11.20 

Omo,  

voce 

 Astăzi însă 

provocarea lui 

este să 

mănânce 

singur  

Astăzi însă marea 

lui încercare este 

să mănânce singur 

 

 

Semantică: calc după engleză 

(challenge). În română, substantivul 

provocare are un sens „tranzitiv”, implică 

doi actanți. Clișeu. 

Nickelodeon 11.XI, 

11.45 

Dove,  

voce 

 Doar Dove 

conține o 

pătrime 

cremă 

hidratantă 

Doar Dove conține 

o pătrime de 

cremă hidratantă 

Sintaxă: absența prepoziției. 

Nickelodeon 11.XI, 

11.48 

Pampers,  

text afișat pe 

ecran 

 perioada 

Ianuarie 2016 

– Iunie 2016 

perioada ianuarie 

2016 – iunie 2016 

Ortografie: în română, numele lunilor se 

scriu cu inițială minusculă (spre 

deosebire de engleză sau de alte limbi).  

Antena 3 13.XI, 

13.35 

Banca 

Transilvania,  

voce 

 Locul unde au 

fost trainuiți 

zeci de mii de 

întreprinzători 

români  

Locul unde au fost 

instruiți zeci de 

mii de 

întreprinzători 

români 

Lexic: se recomandă evitarea 

anglicismelor când se poate folosi un 

cuvânt românesc. 

Realitatea 25.XI, Mediashop,  cu variațiuni cu variații de Semantică: forma mai veche variațiuni se 
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TV 7.52 Star shower, 

voce 

 

de lumini lumini folosește în limba actuală cu sensurile 

restrânse „modificare a unei teme 

muzicale; dans solistic clasic, variat și de 

virtuozitate”; el nu este perfect sinonim 

cu variație. 

Realitatea 

TV 

25.XI, 

8.24 

Eco Bideu, 

voce 

 

* în maxim zece 

luni 

în maximum zece 

luni 

Morfologie: forma corectă a adverbului 

este maximum.  

Antena 3 25.XI, 

9.57 

Prostafix, voce 

 

* este compus 

din capsule de 

zi și de noapte 

este compus din 

capsule de zi și de 

noapte 

Pronunțare: accentuare greșită. 

 

Realitatea 

TV 

29.XI, 

17.56 

GE132 * a ales cele mai 

calitative 

substanțe 

a ales substanțe de 

cea mai bună 

calitate 

Semantică: adjectivul calitativ „referitor 

la calitate” nu nu trebuie folosit la 

superlativ și nu are sensul „de bună 

calitate” 

România TV 19.XI, 

14.52 

Renarthro, pe 

ecran 

 Produs în 

Croatia 

Produs în Croația Grafie: lipsa semnului diacritic. 

România TV 19.XI, 

14.54 

Renarthro, pe 

ecran 

 tel:031.005.13

75 

tel.: 031.005.1375 

 

 

Tehnoredactare: spațiu înainte de numărul 

de telefon. 

România TV 19.XI, 

14.55 

Renarthro, 

voce 
* Durerile 

articulare și a 

țesutului 
conjunctiv… 

Durerile articulare 

și ale țesutului 

conjunctiv 

Sintaxă: dezacordul mărcii de genitiv, din 

cauza interpretării greșite a regentului. 

România TV 30.XI, 

16.51 

Osteotic, pe 

ecran 

 Osteotic il 

apără pe 

Duckadam! 

Osteotic îl apără pe 

Duckadam! 

Grafie: lipsa semnului diacritic. 

 

 

 

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 


