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Postul Ziua, 

ora 

Reclama * Greşeala Varianta corectă Explicaţia  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.52 

Delimano  fotograf și producător film fotograf și producător de film Sintaxă: absența prepoziției care marchează 

relația sintactică dintre substantive.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.53 

Delimano  motorul său puternic cu 

acțiune ciclonică 

motorul său puternic cu 

acțiune puternică / cu vârtejuri  

Semantică: adjectivul ciclonic este nepotrivit în 

context; acesta are sensul „referitor la ciclon, de 

ciclon”, iar ciclon înseamnă „uragan; regiune a 

sistemului baric în care presiunea scade de la 

periferie spre centru; aparat pentru separarea 

particulelor materiale dintr-un gaz prin efectul 

forței centrifuge”.  

Realitatea 

TV 

1.III, 

11.55 

Delimano  peste 100 pagini peste 100 de pagini Sintaxă: absența prepoziției care marchează 

relația sintactică dintre numeral și substantiv. 

Pro TV 1.III, 

13.56 

Organizația 

Umanitară 

Concordia  

 Feți Frumoși Feți-Frumoși Ortografie: conform DOOM, substantivul compus 

din context se scrie cu cratimă. 

Pro TV 1.III, 

13.57 

Emag  în perioada 1 Martie - 7 

Martie 2016 

în perioada 1 (martie) – 7 

martie 2016 

Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivelor care desemnează luna, 

nefiind vorba de sărbători. 

Pro TV 2.III, 

13.36 

Emag  perioada 1-3 Martie perioada 1–3  martie Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivelor care desemnează luna. 

Pro TV 2.III, 

13.39 

Vodafone  Suntem 19 milioane de 

români în țara asta 

Suntem 20 de milioane de 

români în țara asta 

Inexactitate: conform statisticilor oficiale, 

populația României este de circa 20 de milioane. 

Pro TV 2.III, 

13.53 

Fixodent  Vs. Fără adeziv Vs. fără adeziv Punctuație: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă după prepoziția versus (abreviată vs.). 

Pro TV 2.III, 

13.54 

Emag  Primăvara Femeilor Primăvara femeilor Ortografie: nefiind vorba de o sărbătoare 

(oficială), nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă.  

Realitatea 

TV 

2.III,  

18.54 

Team Deals  comenzi cu verificare 

colet 

comenzi cu verificarea 

coletului 

Sintaxă: nemarcarea relațiilor sintactice dintre 

cuvinte. 



Realitatea 

TV 

2.III, 

19.38 

 

medicament 

constipație 

 Acționeaza eficient Acționează eficient Redactare: absența semnelor diacritice.  

Pro TV 4.III, 

13.37 

BCR  la Contul Curent la contul curent Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivului și a adjectivului din 

context, deoarece nu reprezintă un substantiv 

propriu.  

Pro TV 4.III, 

13.53 

Cicatridina  cu Acid hialuronic cu acid hialuronic Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivului din context. 

Pro TV 4.III, 

13.54 

Jacobs * să ai minim 10 pliculețe să ai minimum 10 pliculețe Morfologie: forma corectă a adverbului este 

minimum. Minim este adjectiv (de ex. venit 

minim). 

Pro TV 7.III, 

19.52 

Cicatridina * pentru informatii 

suplimentare, contactati  

pentru informații 

suplimentare, contactați 

Redactare: absența semnelor diacritice. 

Pro TV 7.III, 

20.27 

Dove  Spune "Sunt frumoasă" Spune „Sunt frumoasă” Punctuație: este recomandabilă utilizarea 

ghilimelelor de tip românesc (jos la început, sus la 

sfârșit).  

Pro TV 8.III, 

13.53 

Centrum  pentru Bărbați [...] pentru 

Femei 

pentru bărbați [...] pentru 

femei 

Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivelor din context. 

Pro TV 8.III, 

13.57 

Dormeo  Târgu Jiu  Târgu-Jiu Ortografie: substantivul compus se scrie cu 

cratimă.  

Realitatea 

TV 

10.III, 

13.52 

Dormeo  noua generație de toppere 

Renew 

[...] 

topperul [...] 

noua generație de saltele 

Renew 

[...] 

salteaua [...] 

Lexic: substantivul topper nu este înregistrat în 

dicționarele consultate. Se recomandă evitarea 

anglicismelor atunci când se pot găsi echivalente 

în limba română.  

Realitatea 

TV 

10.III, 

13.52 

Dormeo  parcă te culcușești undeva parcă îți faci culcuș undeva Lexic: nu este înregistrat în dicționare un verb a 

se culcuși. 



Realitatea 

TV 

10.III, 

13.53 

Dormeo  Târgu Jiu 

Cluj Napoca 

Târgu Mureș 

Târgu-Jiu 

Cluj-Napoca 

Târgu-Mureș 

Ortografie: substantivele compuse din context se 

scriu cu cratimă. 

Pro TV 10.III, 

19.50 

Altex  rosu roșu Redactare: absența semnului diacritic. 

Realitatea 

TV 

11.III,  

18.28 

Köber  de 25 ani de 25 de ani Sintaxă: absența prepoziției care marchează 

relația sintactică dintre numeral și substantiv. 

Realitatea 

TV 

22.III, 

15.29 

Femovita * o capsulă Femovita pe zi o capsulă Femovita pe zi Ortoepie: accentuare greșită a cuvântului.  

Realitatea 

TV 

25.III, 

10.52 

 

Mediashop * Suna acum! Sună acum! Redactare: absența semnului diacritic. 

Realitatea 

TV 

25.III, 

11.41 

Emag  în perioada 22-26 Martie 

2016 

în perioada 22–26 martie 2016 Ortografie: nu se justifică scrierea cu inițială 

majusculă a substantivului (numele lunilor se 

scriu cu majusculă doar când e vorba de 

sărbători).  

Realitatea 

TV 

25.III, 

12.29 

Altex * zilele curateniei zilele curățeniei Redactare: absența semnelor diacritice.  

Pro TV 29.III, 

13.39 

Hope Concert  vă aștept la Hope Concert 

în 10 aprilie 

vă aștept la Hope Concert pe 

10 aprilie 

Sintaxă: utilizarea inadecvată a prepoziției.  

Pro TV 29.III, 

13.55 

Dormeo  2cm de spumă 2 cm de spumă Redactare: absența blancului.   

Antena 1 29.III, 

16.35 

Delimano   Cluj Napoca Cluj-Napoca Ortografie: substantivul compus se scrie cu 

cratimă. 



Kanal D 22.III 

15.23 

Farmacia Catena 

voce  

 ... reduceri mici pentru 

mămici  

toate le găsești aici 

... reduceri mici pentru mămici  

pe toate le găsești aici 

Sintaxă: absența mărcii gramaticalizate pe  la 

obiectul direct în acuzativ.  

Național 

TV 

22.III 

16.15 

Top Shop 

Speed Mop 

voce 

* pe lângă picioarele meselor 

și a scaunelor 

pe lângă picioarele meselor și 

ale scaunelor 

Sintaxă: marca genitivală a trebuie acordată cu 

antecedentul (picioarele) . 

Național 

TV 

22.III 

16.20 

Teleshopping 

Hydro Mousse 

pe ecran 

 suna acum  sună acum  Grafie: absența diacriticelor  

Disney 

Junior 

 

25.III 

13.50 

Excavatorul de 

plastelină 

voce 

 Exavatorul de plastelină excavatorul de plastilină Pronunțare: Rostire incorectă a substantivului.   

 

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală. 

 

 


