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Descoper[ cum s[ăalegi echipamentul 
perfect pentru antrenamentele fitness

pag. 13pag. 13

Daniela B[lu, director adjunct al Muzeului Jude\ean 
invitat[ la emisiunea ”~n slujba comunit[\ii“

Duminic[, ora 13.00 ;i 20.00 la Informa\ia TV



6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 As-
tă seară 19.00 Jurnal
20.05 vârsta 22.25
Jurnalul celor din
v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360° Geo 8.30
C];tig[ Rom]nia 9.30 Cele
;ase surori 10.30 Cap compas
11.00 Ferma 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar 14.00
Documentar 360° Geo 15.00
Plimba\i ;i m]nca\i 15.30
Chef de vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Prim[vara am-
intirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala Umorului
21.10 În căutarea adevărului
22.50 Poate nu ştiai 23.10
Drumul către crimă 1.10 Fe-
mei de 10, bărbați de 10 (r)
4.20 Drumul către crimă (r)
5.10 Telejurnal TvR 2 (r) 5.55
Imnul României 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
1001 de nopți 11.00
Puterea dragostei
12.00 :tirile Kanal D
13.00 În căutarea ade-
vărului  15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei  19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Pove-
stea noastră 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Dragon
3.00 Puterea dragostei
5.30 Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<30 Curling<Campionat-
ul Mondial, la Silkeborg,
în Danemarca  9<00Rali-
uri< Campionatul Euro-
pean de raliuri , în Portu-
galia  9<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Planica, în Slovenia  10<30
Patinaj artistic< Campi-
onatul Mondial, la Saita-
ma, în Japonia  15<15 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia  17<15 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 18<45 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slove-
nia  19<15 Schi fond< Cu-
pa Mondială, la Québec,
în Canada 21<00 Ştirile
Eurosport  21<05 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slove-
nia 22<00 Ciclism< Cursa
de şase zile, pe velodrom,
la Manchester, Regatul
Unit 0<40 Ştirile Eu-
rosport  0<45 Raliuri<
Campionatul European
de raliuri , în Portugalia
1<15 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China  1<45 Ciclism< Cla-
sica Bredene Koksijde
2<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Plani-
ca, în Slovenia 3<30 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 4<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia 5<30 Formula e<
Campionatul FIA, la
Sanya, în China 6<00 For-
mula e< Campionatul FIA,
la Sanya, în China 

8.15 Cinci continente
8.50 Poșeta 9.45 Iubire
amețitoare 10.35 Doc-
torul din province
13.02 Jurnal 13.50
Aventuri culinare în
jurul lumii 15.15 Iubi-
re infinită – ser. turc
16.10 Șase surori – ser.
span.  17.05 Agentul
Rex 19.00 Jurnal 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 Trenuri
strict controlate – film
cehosl. 23.05 Sex, iu-
bire, terapie – film
belg-fr. 24.35 Doar
teatru, nimic altceva –
ser. magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r)  8.30 Dulce-amarui
(r) 9.30 Teleshopping
9.45 Petale de sin-
gur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 Și
fără sâni există Paradis
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-amarui (r)  15.30
Petale de singur[tate
16.30 Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Petale de
singurătate (r) 3.00
M]ine e o nou[ zi (r)
4.00 State de Rom]nia
(r) 4.45 Ce se `nt]mpl[
doctore? 5.00 Dragoste
de ̀ mprumut 5.45 Um-
bre din trecut (r)

7.20 Trăsniți (r) 8.00
Capri (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Chef
Dezbr[catu’ 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
~ntâmplări cu Ale-
xandra 17.10 Trăsniți
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30
Artista, dolarii și
ardelenii 22.15 Trăs-
niții (r) 1.15 ~n
buc[t[rie cu Horia
v`rlan (r) 2.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 3.00 Focus (r)
4.30 Întâmplări cu
Alexandra (r)  6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect 11.45
Teleshopping 12.30 Par-
lamentul României
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect! 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00 Fără
etichetă 16.00 EURO
polis 17.00 Telejurnal
17.05 Banii tăi 17.30
Lumea azi 18.00 Obser-
vatori la Parlamentul Eu-
ropean  18.30 Cooltura
19.00 Pulsul zilei  20.00
Telejurnal 21.10 Evita
23.20 Recurs la moral[
0.10 Telejurnal 0.45 Is-
torii ascunse 1.15 Exclu-
siv în România 2.00
Cooltura 2.30 Profesion-
iştii... cu Eugenia vod[
3.20 Adevăruri despre
trecut (r) 3.45 Telejurnal
(r) 4.35 Pulsul zilei (r)
5.25 Imnul Rom]niei
5.30 Teleshopping

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Românii au
talent 23.30 vlad
1.30 Lec\ii de via\[
2.30 La M[ruţă (r)
4.00 vorbe;te
lumea (r) 6.00 Ce
se întâmplă doc-
tore? (r) 6.30 Arena
buc[tarilor 

8.00 Doamna jude-
cator (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Dom-
nul ;i doamna Stew-
art (r) 14.00 Doam-
na din Shanghai (r)
16.00 Dragoste în stil
Shakespearian 18.15
La bloc 20.30 Echipa
de fotbal 22.15 Sf.
vincent 0.30 Echipa
de fotbal (r)  2.15 Sf.
vincent (r)   4.00 La
bloc (r)  5.45 La
Maruţă (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Obser-
vator 14.00 e Wall
- Marele Zid  16.00
Observator 17.00
Acces direct  19.00
Observator 20.00
Lunetistul 22.30 Ul-
timul trib< Madagas-
car 1.00 Batman
Forever (r)  4.00 e
Wall - Marele Zid (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Au-
diențe în direct, real-
izator Eva Laczko, in-
vitat Elisabeta Bekessy
 19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Madonna,
“Evita” - 21.10

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea “

- 10.30

Elisabeta Bekessy,
invitat[ la 

“Audien\e `n direct”
- 18.30

Christina Ricci,
“Dragoste în stil
Shakespearian” 

- 16.00

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut” 

- 16.30

Mircea Diaconu,
“~ntâmplări cu 

Alexandra” - 16.00
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6.15 Tocul – mag. pt.
femei 6.20 Secrete de
familie – ser. magh.
7.15 Moca – mag. de
dim. 11.45 Lumea
astro  13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon, dra-
gostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet –
ser. turc 20.15 Exat-
lon Hungary – reali-
ty de sporturi extre-
me 24.00 Labirintul
– film am. 24.50
Maimuța Charile în
familie 

TV2

7.00 Micul dejun –
magazin de dim.
10.05 Astro show
13.00 Călăuză pentru
puști 13.25 O perche
fără pereche – ser. am.
14.25 Dragii moșteni-
tori – ser. magh.  15.30
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.40 Specia-
listul – ser. ucr. 17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc  19.00
Jurnal RTL 22.00 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.35 Doctor
Murphy – ser. am.
2.30 Tekken – film
am-jap.

RTL Club
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Coralii se află în mările
tropicale si subtropicale,
precum şi în cele din regiu-
nile moderate. Există nu-
meroase varietăţi de corali,
ce pot avea aspectul unor
flori subacvatice. De fapt,
fiecare coral este alcătuit
dintr-un număr foarte mare
de polipi, ce formeaza struc-
turi ramificate, cu formă
tubulară.

În realitate, coralii se mişcă,
mănâncă, se dezvoltă şi sunt
ameninţaţi de schimbările cli-
matice. Coralii sunt fiinţe capa-
bile să ofere un spectacol al na-
turii unic în felul său, nu numai
în faimoasele şi mult vizitatele
recife de corali din apele carai-
biene.

Hrana

Coralii se hrănesc prin
două metode< prima dintre ele
o reprezintă captarea, cu aju-
torul tentaculelor, a micilor
particule de materie organică
din apă, de origine vegetală sau
animală> cea de-a doua metodă
este o metodă compensatorie,
coralii stabilind o legătură sim-
biotică cu un gen de alge foto-
sintetizatoare, astfel că pot
supravieţui în ape sărace din
punct de vedere nutriţional.
Recifele de corali sunt unele
dintre cele mai bogate ecosis-
teme din lume din punct de
vedere al diversităţii speciilor.

Coralii, 
aproape de distrugere 

Creşterea temperaturii

apelor oceanelor, acidificarea
oceanelor, pescuitul în exces şi
poluarea ce provine de pe con-
tinente reprezintă factori care
contribuie la decimarea recifelor
de corali.

Specialiştii în viaţa marină
au avertizat că ariile de
răspândire a recifelor de corali
se reduc în mod accelerat,
punând în pericol viaţa a mil-
ioane de oameni. Cercetătorii
au cerut demararea de acţiuni
globale imediate pentru a salva
aceste organisme.

Reamintim că recifele de
corali oferă locuri de muncă
şi hrană unui mare număr de
persoane care trăiesc în
zonele de coastă, aduc veni-
turi semnificative prin turism
şi, mai ales, funcţionează ca
adevărate bariere naturale în
faţa furtunilor şi valurilor.

Oamenii de ştiinţă au
estimat că, dacă toate
recifele de corali ar
muri, asta ar dev-
asta populaţia de
peşte a lumii şi
existenţa unor
naţiuni întregi
va fi
ameninţată.

Experţii
avertizează că
recifele de
corali sunt
aproape de dis-
trugere totală
pe întreg globul<
spre exemplu, în
Marea Caraibilor,
sau în cazul Marii
Bariere de Corali din
Australia etc.

Coralii au via\[? 
O scurt[ incursiune în lumea 

fascinant[ăa coralilor 
Vă mai amintiţi de Blu,

papagalul Macaw albastru
din filmul „Rio”, care credea
că era ultimul din specia sa?
Ei bine, se pare că acel coş-
mar al său a devenit reali-
tate. Specia de papagal
Macaw albastru care în ur-
mă cu şapte ani era declarată
pe cale de dispariţie, este
acum declarată oficial dis-
părută în sălbăticie, in-
formează CNN.

Cunoscută şi sub numele de
Macaw Spix, originară din
Brazilia, această specie de papa-
gal nu mai există în sălbăticie,
aşa cum concluzionează un
studiu realizat de BirdLife Inter-
national. Cercetările au dus la
concluzia că papagalul albastru
nu mai există decât în număr re-
dus iar toate exemplarele trăiesc
în captivitate.

Cauzele dispariţiei acestei
specii sunt creşterea defrişărilor
şi dispariţia constantă a habitat-
ului, afirmă BirdLife Interna-
tional. La acestea se adaugă şi

faptul că specia nu
are o capacitate
de adaptare

prea mare, iar locul unde îşi
ducea existenţa era în apropierea
speciilor dominante şi a prădă-
torilor.

Se crede că păsările există
încă în unele programe de re-
producere, dar nu există dovezi
oficiale referitoare la aceste pre-
supuneri.

Specia a intrat în pericol de
extincţie încă din anul 1980,
când la nivel mondial s-a emis
un avertisment prin care se cerea
luarea de măsuri imediate pen-
tru păstrarea ei. A existat chiar
şi o carte scrisă de Tony Juniper,
intitulată “Spix’s Macaw< Cursa
de salvare a celei mai rare păsări
din lume”, în încercarea de a trezi
conştiinţa oamenilor asupra
pericolului de dispariţie.

Există alte şapte specii de
păsări ce au fost declarate dis-
părute. Anunţul a fost făcut tot
pe baza analizei statistice real-
izate de BirdLife International.
Patru dintre speciile dispărute
sunt din America de Sud şi au
fost victimele defrişărilor şi a im-
plicaţiei umane. Celelalte trei er-
au din Brazilia (două) şi din
Hawai (una).

Toate aceste dispariţii se da-
torează exclusiv factorului
uman, nicidecum cauzelor nat-
urale. Întrebarea care rămâne
este de câte astfel de extincţii este
nevoie pentru ca în cele din ur-
mă oamenii să reuşească să re-
specte fauna şi flora de pe Plan-

etă?

Pagină realizată de 
Ruxandra Filip 

Papagalul Macaw Blu 
din filmul “Rio”, declarat 
oficial specie disp[rut[



8.05 Desene animate
10.50 Trendmania
13.00 Bagajul 14.05
În capcană – film
germ. 14.40 Un mic
amanet – film am.
16.50 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Guru –
film am. 21.55 Fără
panică – film magh.
23.55 Expres Europa
– film magh. 2.00
Criminalul Chicago
– ser. am. 4.00 Got-
ham – ser. am.  

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01 Jur-
nal de prânz 13.50
Jurnalul celor din
v4 14.35 Suma
15.35 Biserica vie
16.35 Șansa 17.35
Lumea 18.33 Ești
acasă 19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
10.00 Șoricelul Mic-
key 12.10 Familia mea
și alte specii umane –
ser. am.  13.50 viclea-
nul și blânda – ser. am.
14.50 Doctor Murphy
– ser. am. 16. 55 Jack
Cangurul – film am-
austral. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Micul nos-
tru sat – ser. magh.
22.10 Nouă vieți –
film am-fr. 23.50 An-
nabelle – thriller am.
2.00 Detașamentul
Balaur – film am-
hongk. 

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D'ale lu'
Mitică (r) 12.00 Euro-
maxx 12.30 Gala
Umorului (r) 13.30 Fe-
mei de 10, bărbați de 10
14.30 Femei de 10, băr-
bați de 10 15.30 Cap
compas 16.00 Memori-
alul Durerii 17.00 Zile
cu stil 17.30 Motorvlog
18.00 Motorvlog 18.45
E vremea ta 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Călugăr
antiglonț  22.10 Onoare
;i respect 0.10 Zile cu stil
(r) 0.35 Motorvlog (r)
1.10 Călugăr antiglonț
2.50 Onoare şi respect
(r) 4.35 Arm[sarul
s[lbatic (r) 5.30 Descăle-
caţi în Carpaţi (r) 5.55
Imnul României 6.00
Motorvlog 6.30 Tele-
hopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 1001 de nop\i
11.00  Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
14.00 Asta-i Ro-
m]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.15 ROven-
tura 3.00 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

7<00 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Oslo, în Norvegia
7<45 Schi fond< Cupa
Mondială, la Québec, în
Canada 8<15 Formula e<
Campionatul FIA, la
Sanya, în China  10<15
Sărituri cu schiurile< Cu-
pa Mondială, la Planica,
în Slovenia 10<45 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slove-
nia 14<45 Ciclism< Clasi-
ca Bredene Koksijde
13<45 Biatlon< Cupa
Mondială, la Oslo, în
Norvegia 14<45 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 15<45 Biat-
lon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia
16<45Schi fond< Cupa
Mondială, la Québec, în
Canada 17<45 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 18<45 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 19<30
Ciclism< Cursa Milano -
San Remo, în Italia  20<55
Ştirile Eurosport 21<00
Călărie< Sărituri Hermes,
la Paris, în Franţa 22<00
Ciclism< Cursa de şase
zile, pe velodrom, la
Manchester, Regatul Unit
0<25 Ştirile Eurosport
1<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China 2<30 Ciclism< Cur-
sa Milano - San Remo, în
Italia  3<30 Schi fond< Cu-
pa Mondială, la Québec,
în Canada  

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 11.25 Maga-
zin de familie
13.02 Jurnal 13.55
Doc Martin – ser.
engl. 14.50 Un in-
dian la Paris – film
fr. 16.35 Ce va fi cu
tine, Eszterke? –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
19.00 Jurnal 20.30
Doar teatru, nimic
altceva – ser.
magh. 21.30 viața
într-o picătură –
ser. magh. 22.30
80 de milioane –
film pol.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Yun-Fat Chow,
“Călugăr antiglonț “ 

- 20.10

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”

- 15.30
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7.15 M]ine e o nou[ zi
(r)  8.15 Dulce-am[rui
(r) 9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singură-
tate (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Și fără sâni
există Paradis 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-
am[rui (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis 2.00
Petale de singurătate
(r) 3.00 M]ine e o
nou[ zi (r)  4.00 State
de Rom]nia (r) 4.45
Ce se `nt]mpl[ doc-
tore? 5.00 Dragoste de
`mprumut (r) 5.45 În-
tr-o altă viaţă   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Capri (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de
stil 11.00 Benny
Hill Show 11.30
Cu lumea-n cap
12.00 Teleshop-
ping 13.30 Liceenii
15.30 Chef Dez-
br[catu’ 16.00
Artista, dolarii și
ardelenii (r)  18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Secretul unei
crime 22.30 Po-
veste fatală 0.00
Cetatea femeilor
3.00 Poveste fatală
(r)  5.00 Focus (r)
6.00 Cu lumea-n
cap (r) 6.50 Tele-
shopping

7.00 Oameni ca noi (r) 7.30
Istorii ascunse 8.00 Pri-
etenii incredibile 8.55 vor-
beşte corect! (r)9.00 Şah-
mat  9.30 M.A.I. aproape de
tine 10.00 vreau să fiu sănă-
tos! 11.00 Levintza prezintă
11.30 Constructorii de vi-
suri 12.00 Exclusiv `n
Rom]nia 12.50 Istoria cu
virgil 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30
Adev[ruri despre trecut (r)
15.00 Ora regelui (r) 16.00
Izola\i `n Rom]nia 16.30
Banatul montan 17.10 Fes-
tivalul NvRTITA DORU-
LUI de la vaideeni   19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Apocalip-
sa< Primul Război Mondial
22.00 Managerul de noapte
22.55 Managerul de noapte
23.50 Profesioni;tii... cu Eu-
genia vod[ 0.50 Alegerea –
o iluzie? 1.50 Prietenii in-
credibile (r) 2.40 Istoria cu
virgil (r) 3.35 Managerul
de noapte 4.20 Discover
Romania 4.30 Apocalipsa<
Primul Război Mondial (r)
5.25 Imnul României 5.30
Teleshopping 6.25 Moment
Art (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00 Ce
spun românii (r)
13.00 Cântă acum
cu mine (r) 15.00
Românii au talent
(r) 18.00 :tirile Pro
Tv 19.00 Fotbal
Preliminariile Ca-
mpionatului Euro-
pean 2020< Suedia
- Rom]nia 21.30
Echipa de șoc
23.45 Destinație fi-
nală 5 1.30 Jaf con-
tra cronometru (r)
3.15 Las fierbinți
(r) 4.00 I Like IT (r)
4.30 Superspeed la
Pro Tv (r) 6.00
Lec\ii de via\[

7.45 Ce spun rom]-
nii (r) 9.45 La bloc
(r)  12.00 Dragoste
în stil Shakespearian
(r)  14.15 Doamna
judecator (r) 16.15
Crăciunul împreună
18.15 La bloc 20.30
Am spus destul
22.30 Străinul 0.30
Am spus destul (r)
2.30 Străinul (r)
4.00 La bloc (r) 6.15
La Maruţă (r)

7.00 Observator 9.30
Fructul oprit 12.30 Asia
Express 13.00 Observator
13.15 Asia Express 19.00
Observator 20.00 iUmor
23.00 Un pic însărcinată
1.30 Lunetistul (r) 3.15
Observator (r) 4.00 Ul-
timul trib< Madagascar (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 9.00 “La
psiholog” 10.00 Spi-
ridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 13.30
“Info Studio”, realizator
Ioan Ani\a;, invitat col.
(r) vasile Fernea 14.45
Lansare de carte Nico-
lae Breban la Poesis
17.30 Taina credin\ei
(limba maghiară), real-
izator Eva Laczko, viața
greco-catolică 20.00
Via\a la \ar[ cu Ioan
Anița; 21.00 “Iat[ omul”
cu Gabriel Ghi;an
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Tom Hollander,
“Managerul de
noapte” - 22.00

Fotbal Preliminariile 
Campionatului 
European 2020< 

Suedia - Rom]nia
-19.00

Nicolae Breban,
lansare de carte la

Poesis - 14.45

Ana Layevska,
“M]ine e o nou[ zi” 

- 18.00

Julia Louis-Dreyfus,
“Am spus destul” 

- 20.30

Melissa George,
“Secretul unei crime” 

- 20.00

În ultimii ani s-a vorbit şi
la noi tot mai mult de dez-
voltarea personală ca şi cheie
în obţinerea succesului, atin-
gerea obiectivelor, reuşita
punerii în aplicare a unui
plan. 

În rândurile de mai jos ne vom
opri atenţia asupra unor tehnici
folosite în dezvoltarea personală
şi vom pune accentul în special
pe tehnica vizualizării deoarece
specialiştii sunt de părere că
vizualizarea este o tehnică foarte
puternică de dezvoltare person-
ală.

Identificarea momentelor 
de succes din trecut

vizualizarea, ca tehnică de
dezvoltare personală, poate fi
folosită cu încredere de majori-
tatea oamenilor pentru că fiecare
dintre noi a avut la un moment
dat succes pe un plan anume sau
pe mai multe. Identificăm în
primă etapă cele mai de succes
momente din viaţa noastră. Tre-
cem apoi la a le nota pe hârtie. La
acest capitol vom avea în vedere
inclusiv momentele de succes care
au început de fapt cu momente de
teamă de eşec. vom rememora
acele clipe şi vom retrăi sentimen-
tul de încredere ce l-am avut. Am-
intirile pozitive ne redau încred-
erea în ideea că suntem capabili
să facem ceva. 

Analiza obiectivă

Dacă am reuşit să identificăm
cât mai multe clipe de succes din
trecut, chiar mergând la trecutul

îndepărtat, în mare parte am
reuşit să facem ceva mare, şi
anume să mergem acolo unde am
mai fost, să ne cunoaştem pe noi
înşine fără a ne mai compara cu
alte persoane. Doar noi cu noi.
Trecem mai apoi la analiza obiec-
tivă a situaţiei pe care o avem. Ce
percepţie avem despre noi înşine?
S-ar putea să descoperim că avem
o stimă de sine scăzută, iar dacă
am ajuns la această concluzie e
bine pentru că putem remedia
problema. Orice moment mai di-
ficil din viaţă poate fi un imbold
în a schimba ceva, reprezentând
chiar o şansă să ne dezvoltăm per-
sonal, să creştem profesional. Tre-
buie să privim şi să analizăm situ-
aţia în mod obiectiv. 

Următorul pas este să con-
turăm planul de dezvoltare per-
sonală în funcţie de lipsurile ce
simţim că le avem. vom stabili
unde anume vrem să ajungem,
ce ne opreşte şi aşa vom identifica
exact soluţiile. Rezolvarea prob-
lemelor se face doar prin fapte,
aspect ce nu trebuie neglijat.
Planul trebuie să fie unul
realist ca atingerea scop-
urilor să se poată în-
tâmpla. Ajungem
iată în final la
vizualizare ca
tehnică de dez-
voltare personală
din nou pentru că
după ce am stabilit obiec-
tivul şi am trecut la acţiune e
recomandat să vizualizăm rezul-
tatul dorit. Să ne imaginăm că l-
am obţinut. Sentimentul reuşitei
îl întipărim în noi şi asta ne face
să ni se pară mult mai uşor planul
de dezvoltare personală ce l-am
conturat.

Atunci când vorbim de
echilibru în viaţa personală
sau în cea profesională primul
şi cel mai important element
ce îl avem în vedere este în-
crederea în sine. 

Ce înseamnă această încredere
pe care o avem în noi înşine? Ei
bine, specialiştii ne spun că
înseamnă ceva mai mult decât ne
putem imagina. De ce? Pentru că
încrederea în sine e încrederea în
propriile noastre abilităţi şi e strâns
legată de eficienţă şi eficacitate. 

Oamenii despre care se spune
că sunt competenţi în ceea ce fac
sunt acei oameni care au o stimă
de sine crescută, o încredere ce are
ca temelie aptitudinile, talentele,
abilităţile lor. Încrederea în sine o
dezvoltăm încă din copilărie, din
cea timpurie, vârsta antepreşcolară. 

Cursurile de dezvoltare
personală joacă un rol
important în dezvoltarea
abilităţilor

Aşa se face că atunci când
părinţii îi spun copilului că nu face
nimic bine, îi cultivă frica, ba mai
mult aplică pedepse, nu îl încura-
jează să testeze, să înveţe, să exper-
imenteze, cresc de fapt un copil cu
o foarte slabă încredere în propria
sa persoană. Aceşti copii crescuţi
în aşa fel ajung adulţi care nu se
pot regăsi, nu pot depăşi obstacole,
iar asta nu pentru că ar fi dificil de
depăşit, ci dimpotrivă, pentru că
pur şi simplu nu au un
minim de curaj să
treacă la fapte. În
cel mai fericit
caz,
aceşti

adulţi apelează la cursuri de dez-
voltare personală care să îi ajute să
îşi descopere interiorul, resursele
de care au nevoie. Cursurile de dez-
voltare personală joacă un rol im-
portant în dezvoltarea abilităţilor
cum sunt cele de comunicare, ges-
tionare eficientă a timpului. Abil-
ităţile dezvoltate sau cele noi, pen-
tru că unele le dobândim în timp,
cresc încrederea în sine. Specialiştii
punctează faptul că abilităţile se
folosesc pentru a dovedi că suntem
capabili de ceva anume. Cu aju-
torul lor avem curajul să facem ce-
va, iar dacă greşim tot cu ajutorul
abilităţilor ce le avem mergem
înainte şi învăţăm ceva din lecţia
experimentală. 

Pas cu pas în creşterea
încrederii

Cert este că încrederea în sine
poate fi crescută treptat. Pentru as-
ta trebuie să ne dăm seama din ce
cauză nu avem încredere în noi şi
din clipa în care am identificat
cauza problemei putem trece la
dezvoltarea abilităţilor necesare
pentru a depăşi obstacolul. Toto-
dată, pentru a creşte încrederea în
sine trebuie să ne forţăm mintea
să lucreze şi să ne răspundă la în-
trebarea< ce rău se poate întâmpla
dacă încerc, dacă fac acest pas. În
această ordine de idei, răspunsul
trebuie să fie unul realist şi să nu
uităm că pentru absolut orice prob-
lemă există soluţii. Încrederea în
sine se construieşte pas cu pas. E
nevoie de un efort pentru o au-
toanaliză de la care să pornim, de
controlul gândurilor, orientarea lor

pe partea pozitivă. 

Piatra de temelie a încrederii 
în sine se pune din fraged[

pruncie

Vizualizarea, una din cele mai
bune tehnici de dezvoltare 

personal[
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7.00 Lumea astro 8.05
Desene animate 10.45
Tocul – mag. pt. femei
11.50 Super Car 14.
05 Ultimul erou de
acțiune – film am.
16.50 Maimuța Char-
lie în familie – film
germ. 17.55 Inspecto-
rul Alex - ser. pol.
19.55  Copii ciudați ai
domnișoarei Șoim  –
film am-engl-belg.
22.35 Expediția de
salvare – sci-fi am.
1.45 Femeia în negru
– thriller engl-can-su-
ed. 3.50 Morgen –
film rom.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 19  16.35
Lumea 17.35 vârsta
18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

7.35 Clubul de puști
9.50 Infinity Nado –
ser. chin. 10.20 Prefe-
ratele lui Noe 11.50
Tv muzical prezintă
12.15 Lifestyle 13.20
Secolul XXI - legen-
dele trăiesc cu noi
14.35 vicleanul și
blânda  – ser. am.
15.35 Micul nostru
sat – ser. magh. 16.45
Ploaie de aur la Yucca
– film it. 19.00 Jurnal
RTL  19.55 O întâm-
plare Star Wars – film
am. 22.45 Iad în
adâncimea mării –
film am. 

7.00 Chef de vedete
8.00 Chef de vedete
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n
filme (r)  12.00 Desc[-
leca\i `n Carpa\i 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 v]n[toarea de
vulpi 15.00 Drag de
Rom]nia mea 16.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 ~n inima Africii
18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Senatorul melcilor
22.10 Filmul de art[
1.00 Drag de Rom]nia
mea (r) 2.00 Drag de
Rom]nia mea 2.50 Fil-
mul de art[ (r) 5.30
Pescar hoinar 5.55 Im-
nul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 1001
de nopți 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
vacanţa Mare< Leana
s-a întors!  (r) 14.00
Bravo, ai stil! (r)
16.00 Super potri-
veala’ 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00
Exatlon 23.00 vul-
turii de noapte 1.00
Super potriveala’ (r)
2.30 vulturii de
noapte (r) 4.00 va-
canţa Mare< Leana s-
a întors!  (r) 4.45 As-
ta-i România! (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

7<00 Schi fond< Cupa Mondi-
ală, la Québec, în Canada 7<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în Slove-
nia 8<45 Ciclism< Cursa Mi-
lano - San Remo, în Italia 9<30
Raliuri< Campionatul Euro-
pean de raliuri, în Portugalia
10<00 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia 10<45
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în Slove-
nia 12<45 Călărie< Sărituri
Hermes, la Paris, în Franţa
13<45 Schi fond< Cupa Mon-
dială, la Québec, în Canada
14<30 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia 15<30
Schi fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 16<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în Slove-
nia 17<15 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Oslo, în Norvegia
18<15 Omnisport< Watts
18<30 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia 19<00
Schi fond< Cupa Mondială, în
Canada 19<55 Ştirile Eu-
rosport 20<00 Curling< Cam-
pionatul Mondial, la Silke-
borg, în Danemarca 22<00 Ci-
clism< Cursa de şase zile, pe
velodrom, la Manchester, Re-
gatul Unit 0<25 Ştirile Eu-
rosport 0<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la Plan-
ica, în Slovenia 1<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 2<00 Biatlon< Cupa
Mondială, la Oslo, în Norve-
gia 2<30 Schi fond< Cupa
Mondială, în Canada 3<00 Ci-
clism< Cupa Franţei 3<45 Om-
nisport< Watts 4<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială, la
Planica, în Slovenia 5<00 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 6<00 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 6<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slovenia 

8.50 În mâna lui
Dumnezeu 9.30
Cronica catolică
10.05 Rome Re-
ports  11.20 Reli-
gie și libertate
13.02 Jurnal
13.45 Muzică de
prânz  14.25 În-
ainte de potop –
doc. am. 16.05
Doamna cam are
toane – film
magh. 17.30
Cum a fost? Des-
pre Tatrai Tibor
19.35 Îngerul pă-
zitor – ser. am.
22.00 Ciocolata –
film am-engl.
1.10 Comorile
patrimoniului
mondial

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Dorel Vi;an,
“Senatorul 

melcilor” - 20.10

Jorge,
“Super 

potriveala’ - 16.00
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7.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.15 Dulce-am[rui
(r) 9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singură-
tate (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Și fără sâni
există Paradis (r)  13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-am[-
rui (r) 15.30 Petale de
singurătate 16.30 Um-
bre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15 Dra-
goste cu `mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Tele-
shopping 13.30 Elle
on Tv 14.00 Benny
Hill Show 15.00 În
bucătărie cu Horia
vîrlan 16.00 Cronica
cârcotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
23.00 P[rin\i ideali
1.00 Secretul unei
crime (r) 3.30 P[rin\i
ideali (r) 5.30 Flash
monden (r) 5.50
Starea naţiei 6.50
Teleshopping

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul cre-
din\ei 9.30 Pro patria
10.00 În grădina Danei
10.35 via\a satului
11.50 Minutul de agri-
cultur[ (r) 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie
15.30 Politic[ ;i deli-
cate\uri 16.30 Toate-s
vechi şi 9-s toate 17.10
Destina\ia Tel Aviv
17.20 Milionar la minut
19.00 Dosar România
(r) 20.00 Telejurnal
21.10 In memoriam Ion
Dolănescu 23.00 Garan-
tat 100% 0.00 Replay
1.00 Recurs la moral[
2.00 ~n gr[dina Danei
(r) 2.30 via\a satului
3.45 via\a satului 4.35
Universul credinţei (r)
5.25 Universul credin\ei
6.15 Imnul României
6.20 Moment Art 6.30
Teleenciclopedia

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se
`nt]mpl[ doctore (r)
10.30 Arena buc[-
tarilor 11.00 Ce
spun românii (r)
12.00 Ferma (r) - Un
nou `nceput  18.00
Rom]nia, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Cod ro;u la
Londra 22.00 Cei
patru fantastici< As-
censiunea lui Silver
Surfer 23.45 Echipa
de ;oc (r) 2.00 Cei
patru fantastici< As-
censiunea lui Silver
Surfer (r) 3.30
Rom]nia, te iubesc!
(r) 4.30 Arena buc[-
tarilor (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Ce spun rom]nii
(r) 10.15 La bloc (r)
12.30 Modelul 14<45
Cr[ciunul `mpreun[
(r) 16.45 Olimpiada
de acas[ 18.15 La bloc
20.30 Ucigașul de pe
Craigslist 22.30 Joc di-
abolic (r) 0.15 Uci-
gașul de pe Craigslist
2.15 Joc diabolic (r)
3.45 La bloc (r) 

7.00 Observator 10.00
Scena misterelor
13.00 Observator
13.15 Refugiu pentru
via\[ 15.30 Asia Ex-
press (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Asia Ex-
press 23.00 iUmor (r)
2.00 Refugiu pentru
via\[ (r)  4.00 Batman
Forever (r) 6.00 Ob-
servator

10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, realiza-
tor Mihaela Ghiță, invitat
preotul Florin Fodoruț
13.00 ~n slujba comu-
nit[\ii, invitat Daniela
Bălu, director adj. Muzeul
Județean 14.15 Lansare
de carte Nicolae Breban
la Poesis 18.00 Educa\ie
ecologic[ 20.00 ~n slujba
comunit[\ii (r)
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Dem R[dulescu,
“Milionar 

la minut” - 17.20

Jessica Biel,
“Cod ro;u 

la Londra” - 20.00

Florin Fodoruț, 
invitat la “Taina
credin\ei” - 12.00

Jake McDorman,
“Uciga;ul de pe

Craigslist” - 20.30

Alejandra Barros,
“M]ine e o nou[ zi”

- 18.00
Andreea Fried,

“Focus 18” - 18.00
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Banala păpădie, cea cu
care ne jucam pe câmpiile în-
florite când eram mici şi pe
care şi azi o întâlnim pretutin-
deni în lunile de primăvară,
este una din cele mai puter-
nice şi benefice plante auto-
htone. Efectele sale asupra or-
ganismului sunt cu adevărat
remarcabile.

Ea este utilizabilă atât ca ali-
ment menit a reface eventuale
carenţe de vitamine după iarnă,
dar şi ca plantă medicinaă, cu
valenţe terapeutice de spectru larg.

Păpădia şi anumite remedii
preparate din ea sunt cu efecte
benefice în afecţiuni precum<  con-
stipaţie> acnee> diabet> hepatită>
obezitate> colesterol> infarct.

Păpădia este o plantă originară
din Grecia şi a fost numită Tarax-
acum Officinale, adica “Remediu
oficial pentru boli”. Este adevărat.
Această plantă întâlnită în Româ-
nia pe toate pajiştile şi marginile
de drum primăvara are puterea de
a vindeca atât de multe boli încat
ar putea înlocui cu succes orice
medicament modern. Întreaga
plantă are efecte curative datorită
compuşilor care se întâlnesc atât
în petale, tulpină şi rădăcină.

Surprinzător sau nu, păpădia
conţine vitamine precum< vitam-
ina A, B1, B2, B5, B6, B12, C, E, D,
G şi P, alături de numeroase micro
elemente şi acizi benefici aorgan-
ismului uman< Potasiu, Sodiu, Cal-
ciu, Fosfor, Fier, Magneziu, Cupru,
Cobalt, Zinc, Inulină, Pectină, Acid
galic, Acid linoleic şi linolenic.

Tratează diferite boli 
de ficat şi bilă

Păpădia este foarte cunoscută
şi apreciată pentru efectele sale
benefice asupra sănătăţii ficatului
şi a bilei. Substanţele active care se
găsesc în păpădie stimulează ac-
tivitatea stomacului, a ficatului şi
a bilei, având un efect diuretic care
ajută organismul să elimine tox-
inele. De asemenea, păpădia
conţine substanţe care protejează
celulele hepatice şi are un efect ton-
ic asupra lui, a splinei şi a bilei. Nu-
meroase studii au scos la iveală fap-
tul că păpădia vindecă afecţiuni
precum hepatitele, icterul şi
dischineziile biliare.

Un puternic detoxifiant 
;i antiinflamator

Datorită vitaminelor şi min-
eralelor pe care păpădia le conţine,
ea acţionează ca un tonic şi ca un
diuretic asupra organismului, are
un puternic efect detoxifiant,

curăţă sângele, ficatul şi colonul de
toxinele acumulate în timp, le re-
glează activitatea şi le stimulează. 

Păpădia previne şi luptă îm-
potriva cancerului prin conţinutul
său bogat de vitamina A şi C. An-
umite studii au scos la iveală
efectele benefice pe care consumul
de păpădie le are asupra cancerului
bucal şi la plămâni.

Câteva recomandări 

Elimină excesul de apă din
corp. I se mai spune şi lăptucă,
guşa-găinii, păpălungă, iar
francezii o numesc tradiţional
„pissenlit“, adică „pipi în pat“.
Foarte posibil ca denumirea să aibă
legătură cu efectele diuretice exce-
lente ale păpădiei. Dacă vrei să
scapi de toxinele acumulate în or-
ganism, urmează o cură cu salată
de păpădie. Culege şase tije cu tot
cu flori, le speli şi le tai capetele,
apoi le poţi consuma proaspete,
două săptămâni. Regimul ajută şi
în caz de gastrite, dischinezii bil-
iare, gută, varice, ateroscleroză, di-
abet şi litiaze biliare. Fitoterapeuţii
spun că după acest regim vei avea
un tonus mai bun, datorită elim-
inării reziduurilor şi a apei în exces
din corp.

Dizolvă pietrele la rinichi.
Preparatele din păpădie, infuzia,
capsulele şi tinctura au proprietăţi
binefăcătoare în eliminarea
pietrelor la rinichi. De asemenea,
acestea îmbunătăţesc tranzitul in-
testinal, prevenind problemele di-
gestive ca diareea şi constipaţia.
Dacă vrei să slăbeşti, tot păpădia
îţi vine în ajutor. Ai probleme cu
acneea? Curele cu păpădie curăţă
corpul de toxine şi reduc erupţiile
cutanate. Bea zilnic, timp de două
săptămâni, câte o cană de ceai de
păpădie, preparat din o lingură de
rădăcină uscată şi mărunţită la 250
ml de apă clocotită. 

Reglează nivelul colesterolului.
Ceaiul de păpădie previne anemia
şi scade nivelul colesterolului „rău“.
Mai mult, acţionează şi în prob-
lemele inimii, cum este hiperten-
siunea. Ultimele studii arată efecte
pozitive şi în prevenirea diabetului
şi a unor forme de cancer. Ca să
beneficiezi de calităţile păpădiei,
foloseşte pentru ceai rădăcinile şi
frunzele uscate. Remediul se
obţine din una sau două linguriţe
de plantă lăsată la infuzat cinci
minute într-o cană cu 150 ml de
apă fierbinte. Acest tratament
poate dura 14 zile, dar medicul fi-
toterapeut îţi va spune exact durata
curei cu păpădie, în funcţie de cât
de gravă este afecţiunea de care
suferi.

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A.

P[p[dia lupt[ împotriva 
anumitor forme de cancer

Pia\a Eroii Revolu\iei, 
nr. 5 - Satu Mare

Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL 
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare, 

str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[

de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.

Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar

fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.

Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.

Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.

Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.

Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul 
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,

`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.00 Fap-
tele – jurnal 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc  16.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet –
ser. turc 20.15 Exat-
lon Hungary – reali-
ty de sporturi extre-
me 24.00 Eu, femeia
și încă cineva -  film
am. 4.40 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Pla-
neta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mon-
dial 22.50 Astă-
noapte 24.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro
show 13.00 Preferatele
lui Noe 14.20 Dragii
moștenitori – ser.
magh.  15.25 viclea-
nul și blânda -  ser. am.
16.35 Specialistul –
ser. ucr. 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc. 19.00 Jurnal RTL
22.00 Între prieteni –
ser. magh. 22.40 Prin-
tre rechini – show co-
mercial 23.55 Adio,
Ungaria -  ser. magh.
1.50 CSI< Investigato-
rii – ser. am-can.  3.25
Dincolo – ser. am.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360° GEO<
Peru - o alpaca pentru
Christobal 8.30 Prim[vara
amintirilor 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Gala
umorului 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Motorvlog 14.00
Documentar 360° GEO<
Peru-agricultura în terase
15.00 Plimba\i ;i m]nca\i
15.30 Chef  de vedete 16.30
Cele ;ase surori 17.30
Prim[vara amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.10 Anatomia lui Grey
22.55 Misterele Orientului
0.00 Documentar 360°
GEO< Peru-agricultura în
terase 1.10 v]n[toare de
vulpi 2.50 Misterele orien-
tului 3.43 Senatorul mel-
cilor 5.31 S[n[tate cu de
toate 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nop\i
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 15.00 Teo
Show 17.00 Put-
erea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Fan Arena
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Puterea
dragostei 4.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 6.00 Teleshop-
ping (r) 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 :tir-
ile Kanal D

7<30 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia 8<30
Schi fond< Cupa Mondială,
la Québec, în Canada 9<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia 10<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Oslo, în Norve-
gia 11<30 Schi fond< Cupa
Mondială, în Canada 12<00
Călărie< Sărituri Hermes, la
Paris, în Franţa 13<00 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slovenia
14<00 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia
15<00 Schi fond< Cupa Mon-
dială, la Québec, în Canada
15<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 16<45 Ciclism<
Turul Cataloniei 18<15 Sări-
turi cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slovenia
19<15 Ciclism< Turul Cat-
aloniei 20<30 Judo< Turneul
de Mare Slem, la Ekaterin-
burg, în Rusia 21<00 Ştirile
Eurosport 21<05 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială, la
Planica, în Slovenia 22<00
Ciclism< Turul Cataloniei
23<00 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia 0<00
Judo< Turneul de Mare Slem,
la Ekaterinburg, în Rusia
0<30 Ştirile Eurosport 0<40
Ciclism< Turul Cataloniei
1<30 Schi fond< Cupa Mon-
dială, în Canada 2<00 Biat-
lon< Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 2<30 Schi fond<
Cupa Mondială, la Québec,
în Canada 3<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială, la
Planica, în Slovenia 4<00 Ci-
clism< Turul Cataloniei 5<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia 6<00 Schi fond< Cu-
pa Mondială, în Canada 6<30
Ciclism< Turul Cataloniei 

7.45 Magazin pentru
rromi 8.50 Poșeta
9.45 Dragoste ameți-
toare – ser. mex. 10.30
Doctorul din provin-
cie -  ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Aventuri
culinare în jurul lumii
15.15 Dragoste infi-
nită – ser. turc  16.05
Șase surori – ser. span.
17.05 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc 22.25
Oficiul legendelor –
ser. fr. 23.25 1890 –
ser. slov. 0.40 Investi-
gatorii din Alpi – ser.
austr.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cristina Stamate,
“Prim[vara 

amintirilor” - 17.30

Christian Sabbagh,
“:tirile Kanal D” -

19.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce- am[rui
9.30 Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
14.30 Dulce-am[rui
15.30 Petale de sin-
gur[tate 16.30 Umbre
din trecut 18.00 M]ine
e o nou[ zi 19.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Petale de singur[-
tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Liceenii (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Cu lumea-n cap (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de râs
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Zestrea domni\ei
Ralu 17.10 Benny
Hill Show 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Amprenta
mor\ii 22.30 Starea
naţiei 23.30 Focus din
inima Rom]niei 0.00
Trăsniți 1.00 Am-
prenta mor\ii 3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 4.00 Zestrea
domniței Ralu (r)
5.50 Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect im-
perfect 11.45 Tele-shop-
ping 12.30 Tribuna par-
tidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15 .00 Mag-
hiara de pe unu 16.00
Maghiara de pe unu 17.00
Telejurnal 17.05 #Creativ
17.30 Handbal ZOOM
18.00 Telejurnal 18.55
Fotbal< România-Dane-
marca (direct) 21.00
Rom]nia 9 22.00 Dosar
Rom]nia 23.00 Dosarele
extratereştrilor 23.50
vorbe;te corect! 0.00
Telejurnal 0.35 Politic[ ;i
delicate\uri 1.30 vizită de
lucru cu Gianina Coron-
dan 2.00 Dosar Rom]nia
2.50 Dosarele extrate-
reştrilor 3.35 Discover
Romania 3.45 Telejurnal
4.35 Rom]nia 9 5.25 Im-
nul României 5.30 Tezaur
folcloric

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 O luptă
personală 3< Frontul
de acasă 0.15 :tirile
Pro Tv 0.45 Desti-
na\ie final[ 5 (r) 2.15
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbe;te lumea
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.00 Modelul (r)
10.30 La bloc 12.45
Cr[ciunul `mpreun[
(r) 14.45 Olimpiada
de acas[ (r) 16.15
Regina din Sud 18.15
La bloc 20.30 Inferno
22.30 Camille 0.30 In-
ferno (r) 2.30 Camille
(r) 4.00 La bloc 6.15
La M[ru\[ 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e Wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r)
4.00 e Wall - Marele
Zid (r) 6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Au-
dien\e ̀ n direct”, real-
izator Mihai Sălceanu,
invitați lideri ai Sindi-
catului Samus 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar 21.30
“Panoramic Sportiv”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“Fotbal< Rom]nia-
Danemarca” - 18.55

Adrian Nartea,
“Vlad” - 20.30

Felicity Jones,
“Inferno” - 20.30

Radu Matica, 
invitat la “Audien\e

`n direct” - 18.30

Almila Ada,
“Petale de

singur[tate” - 15.30

Simon Yam,
“Amprenta mor\ii” -

20.30

Pilaf de orez cu soia, la cuptor

Mod de preparare<

Soia se pune la fiert în supa
de legume, iar după ce se umflă și
se înmoaie se strecoară, dar se păs-
trează și zeama. Ceapa și ardeii se
taie mărunt, se călesc în ulei, se
adaugă bucățile de soia strecurată

și se călesc în continuare. Când
începe să capete o culoare albi-
cioasă se adaugă boiaua, apoi și
celelalte condimente, orezul, supa
strecurată, dar se pot adăuga și
zarzavaturile din care ați preparat
supa, se amestecă și se dă la cup-
torul preîncălzit. Lăsăm să fiarbă
fără să amestecăm, până când ore-
zul absoarbe toată apa. Când se
scoate de la cuptor, dacă eventual
mai e nevoie, se mai condimen-
tează puțin. La servire se poate or-
na cu frunze de pătrunjel sau cu
roșii.

Ingrediente<

100 g de soia (cuburi sau gra-
nule), o ceapă mai mare, o ju-
mătate de ardei gras, sau o lin-
guriță de pastă de ardei, o cană
de orez, 4-5 linguri de ulei, sare,
piper, boia de ardei dulce, delicat
de casă, 4 căni de supă de legu-
me.

Pr[jitur[ărapid[ăcu l[mâie

Mod de preparare<

Separăm albușurile de ouă de
gălbenuș. Albușul, cu puțină sare
se bate spumă tare (sau cafeaua
cu câteva picături de apă). Într-
un alt vas, gălbenușul (sau uleiul)
se amestecă cu zahărul, până când
capătă o culoare albicioasă. La
acest amestec se adaugă treptat

coaja de lămâie, zeama, untul
(margarina) topit(ă) și făina ames-
tecată cu praful de copt. Apoi, cu
mișcări fine adăugăm și spuma de
albuș (sau de cafea), iar aluatul
astfel obținut ̀ l turnăm într-o for-
mă unsă în prelabil cu unt (mar-
garină) și presărată cu făină. Se
pune în cuptorul preîncălzit la 180
grade C, se coace circa 20 minute.
Se poate servi presărat cu zahăr
pudră, cu topping de ciocolată, de
lămâie sau fructe, sau eventual cu
puțin gem ușor acrișor.

Ingrediente<

4 ouă, 130 g zahăr, 80 g unt
topit, 120 g făină albă, fină, un
plic de praf de copt, coaja rasă și
zeama de la o lămâie, zahăr pu-
dră, ciocolat[  pentru ornat. Da-
că preparați pentru post, în loc
de ouă se vor folosi 4 linguri de
ulei în loc de gălbenușuri și 2
linguri mari de cafea solubilă în
loc de albuș, iar în loc de unt o
margarină de bună calitate.

Salat[ cu ton

Mod de preparare<

Tăiem legumele pe lungime,
în fâşii cât mai subţiri, sau even-
tual, le putem răzui, tot așa, fâșii
înguste, după care le amestecăm
uşor cu conserva de ton scursă în
prealabil de zeamă. Aşezăm ames-
tecul într-un bol încăpător de sti-
clă. Pentru prepararea dressing-
ului stoarcem lămâia şi o ameste-
căm cu 5-6 linguri de ulei de mă-

sline, adăugăm sare, piper şi se-
minţele de susan puţin prăjite.
Turnăm acest dressing peste legu-
mele deja amestecate şi asezonăm
cu frunze de pătrunjel tăiate. Se
poate orna cu câteva boabe de mă-
sline. Având în vedere că am fo-
losit și ingrediente cu textură mai
tare, mâncarea este destul de să-
țioasă. Cantitatea de salată este su-
ficientă pentru 2 persoane. (Rețetă
potrivită și pentru post, în zilele
de dezlegare la pește)

Ingrediente< 

O conservă de ton bucăţi, un
morcov proaspăt, un ardei capia
roşu şi unul galben, o ceapă mică
roşie, un fir de ceapă verde, un
sfert de căpăţână de varză proas-
pătă, câteva boabe de mazăre
verde opărită, ulei de măsline,
sare, piper, zeamă de lămâie, se-
minţe de susan.

Sup[ăoriental[ăpicant[ăcu ciuperci

Mod de preparare<

Amidonul se amestecă cu ule-
iul de susan, iar ciupercile tăiate
fâșii subțiri se învârt în acest aluat.
Într-un vas încins de teflon se pră-

răjesc foarte puțin ciupercile, apoi
se adaugă legumele decongelate,
care se călesc astfel 2-3 minute.
Dacă dorți să o apropiați puțin de
gusturile noastre, eventual mai pi-
teți adăuga un morcov tăiat ron-
dele subțiri, pe care le căliți îm-
preună cu restul zarzavaturilor. Se
stinge cu circa un litru de apă și
se adaugă și restul de condimente.
Se fierbe p]nă când toate ingre-
dientele se vor înmuia puțin, apoi
se adaugă tăițeii, se stinge focul și
se lasă 8-10 minute pe plita fier-
binte. Se servește caldă, eventual
cu adaos de condimente picante,
sau acrișoare.

Ingrediente<

500 g ciuperci, preferabil
pleurotus, 2 linguri de ulei de
susan, o lingură de amidon ali-
mentar (sau făină), 500 g de
legume chinezești (congelate),
2 linguri de sos Hoisin, 2 lin-
guri sos de soia, o lingură de
oțet balsamic (sau oțet de
orez), o linguriță cu vârf de
amestec de condimente chine-
zești, o lingură de sos de chili
dulce, puțină sare și circa 100
- 150 g (după gust) de tăiței
din făină de orez.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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“Mi-e poă de ceva dulce.”
“Aş mânca un desert bun.” Te
servesc cu o bomboană de cio-
colată.” Aceste afirmaţii sunt
frecvente în perioadele de stres
la serviciu, la aniversări, la tre-
cerile dintre anotimpuri, cu as-
tenie, sau când ne relaxăm
seara, după o zi istovitoare. 

Ce au în comun multe dintre
obiceiurile alimentare antistres? Za-
hărul, unul dintre cele mai înfierate
ingrediente din industria alimen-
tară. Iar în ultimii 50 de ani, indus-
tria a profitat din plin de apetitul
oamenilor pentru starea de bine
obţinută rapid şi a făcut din zahăr
o prezenţă permanentă pe etichete.

Din zahăr facem grăsime. Noi
nu putem să depozităm zahăr. Sin-
gura formă de depozit a zah[rurilor
este glicogenul care rămâne la
nivelul muşchilor şi ficatului pe o
perioadă limitată de timp şi apoi,
se transformă în grăsime. Aşa că,
sursa principală a grăsimilor este
zahărul. Zahărul este prezent în
aproape toate alimentele, tocmai de
aceea este indicat s[ se citească
eticheta produselor înainte de
cumpărare. Dacă vom cumpăra un
produs neetichetat, ceea ce e puţin
probabil, dar se mai întâmplă, tre-
buie să cunoa;tem ce conţine acel
produs. De exemplu, mierea sau o
prăjitură, trebuie să ştim că o prăji-
tură conţine atât zaharuri, cât şi
grăsimi. Chiar dacă vom consuma
o prăjitură fără zahăr, trebuie să fim
conştienţi că ea conţine grăsimi.
Deci nu scăpăm de îngrăşare dacă
alegem să consumăm în exces dul-
ciuri, cu sau fără zahăr”, avertizează
speciali;tii.

Produsele care conţin
multe glucide

Zahărul este prezent peste tot<
în cafea, ceai, sucuri, dulciuri, pro-
duse de patiserie, pâine, chiar
mezeluri. Este nelipsit în multe con-
serve şi reţete de tot felul. Fie că este
alb, fie că este brun, zahărul este
glucoză cu acelaşi număr de calorii<
4 pe gram. Dacă vi se pare totuşi
puţin, specialiştii vă sfătuiesc să
faceţi un calcul simplu şi să vedeţi
dacă vă încadraţi în cantitatea op-
timă de glucide pe care le puteţi
consuma într-o zi.

Dacă luaţi un carneţel sau no-
taţi în telefonul mobil ceea ce aţi
consumat într-o zi, veţi avea deseori
surpriza să constataţi că aţi con-
sumat cel puţin dublul cantităţii de
zahăr optime pentru o persoană. O
persoană care doreşte să aibă o stare
bună de sănătate are nevoie de 60
de g de zahăr pe zi, dacă este bărbat,
şi de 40, 50 de grame de zahăr pe
zi, dacă este femeie. Dacă depăşim
aceste cantităţi, vom lua în greutate

fără dubiu. Există foarte multe
ghiduri şi foarte multe orientări, e
bine să le citim, să ne informăm,
pentru că a rămâne normoponder-
al înseamnă să nu depăşim aceste
cantităţi. O persoană care nu este
atentă la dietă şi greutate poate
ajunge să consume chiar dublul
acestei cantităţi, 100, 120 de grame
de zahăr pe zi.

Zahărul se mai ascunde într-o
categorie de produse extrem de
consumate în această perioadă, este
vorba despre suplimentele ali-
mentare de tot felul, cele cu vita-
mine, siropuri de tuse şi medica-
mente pentru durerile de gât. Gus-
tul dulce le face mai uşor de tolerat,
însă şi aceste calorii contează în bi-
lanţul zilei. Aşa cum contează şi ex-
cesul de miere sau de fructe. Dacă
vom consuma fructe în exces, tre-
buie să fim conştienţi că au fruc-
toză, tot o formă de zahăr, şi în mod
cert, ne vom îngrăşa. Fructele sunt
asociate cu sănătatea, peste tot
imaginile care sugerează sănătate
au şi fructe de toate culorile. Za-
hărul este prezent în orice< în pro-
dusele ambalate, în suplimente, în
medicamente. Creierul uman se
hrăneşte cu glucoză aşa că nu
putem să renunţăm la carbohidraţi.
Aceştia trebuie să reprezinte cam
50-60 la sută din dieta zilnică. Însă
trebuie să provină din alimente in-
tegrale, cu eliberarea treptată a glu-
cozei în sânge.

Bolile pe care le provoacă

Zahărul este responsabil pentru
majoritatea bolilor omului modern<
obezitate, hipertensiune, diabet şi
chiar cancer. Însă noi avem nevoie
de to\i nutrienţii< glucide, proteine,
grăsimi, vitamine şi minerale. Este
bine să consumăm carbohidraţii cu
absorbţie lentă în organism, cei in-
tegrali, pe care îi găsim în pâine in-
tegrală, în cereale integrale, în
pastele integrale, orez integral, re-
comandă speciali;tii.

Excesul de zahăr mai are două
efecte negative< este cunoscut drept
factor de risc pentru diabet şi duce
la îmbătrănire prematură. Zahărul
rupe fibra de colagen şi elastină din
structura pielii. Şi atunci o persoană
care îşi doreşte să arate bine, in-
vesteşte în aspect prin proceduri de
înfrumuseţare şi consumă mult za-
hăr, o face degeaba pentru că nu a
rezolvat cauza, consumul de za-
haruri. Din punctul de vedere al
pancreasului, lucrurile sunt foarte
profunde< pancreasul are o funcţie
endocrină şi una exocrină. În
funcţia endocrină, vorbim de hor-
monii implicaţi în procesul de di-
gestie, iar în funcţia exocrină, vor-
bim de enzimele digestive respon-
sabile pentru anumite procese de
digestie.

Există 5 forme de diabet. Mod-

ul de viaţă influenţează apariţia un-
or forme de diabet, precum cel al
persoanelor obeze şi cel al senioru-
lui, iar acestea pot fi ţinute cu brio
sub control şi chiar pot fi re-
versibile dacă persoanele cu dia-
bet îşi schimbă complet regimul
alimentar, dacă încep să facă
mişcare şi dacă adoptă un pro-
gram de viaţă sănătos. Acesta
are o influenţă benefică şi în
formele mai grave de diabet.
Orice tratament  dă rezultate
mult mai bune dacă persoana re-
spectivă are un regim de viaţă
echilibrat.

Zahărul şi glicemia mare

De altfel, se estimează că
sursele de zahăr cu absorbţie
rapidă precum dulciurile,
mierea şi sucurile trebuie să nu
treacă de câteva procente din
dietă. Cel mai bine ar fi să le evităm.
Şi tot la fel de bine ar fi să nu ratăm
măsurătorile periodice ale
glicemiei. Orice valoare peste 125
ar trebui să aducă persoana care
se confruntă cu aceasta la un
medic specialist în diabet şi boli
de nutriţie. Şi nu trebuie să
uităm de un alt mecanism, cel
vicios, al consumului de glucide
cu absorbţie rapidă, acestea în-
treţin poa de mâncare şi de
dulce. Mai mult, zahărul şi
produsele foarte dulci pot da
o dependenţă, de aceea, tre-
buie consumate în cantităţi cât mai
mici. Deserturile se împart, sunt
de preferat ciocolata neagră şi
fructele în detrimentul prăji-
turilor bogate în zahăr şi grăsimi.
Mierea trebuie consumată
ocazional pentru că este la fel de
hipercalorică, iar sucurile foarte
rar. Chiar şi cele naturale au
multe calorii care se pot trans-
forma în grăsime, pentru că
au fost îndepărtate fibrele din
fructe. De asemenea, condimentele
precum vanilia şi scorţişoara, dar
şi îndulcitorii pot păcăli poa de
dulce. Pentru un om obişnuit, an-
grenat în viaţa de familie, în job,
este foarte dificil să se gândească
la ce mănâncă şi cum mănâncă
şi de multe ori, pierde şirul, este
o realitate. Pentru că nu
acordăm o mare importanţă
alimentaţiei şi nu înţelegem că
suntem nişte maşinării care
funcţionează cu combustibil, adică
nutrienţii. Dacă exagerăm cu
caloriile, penalitatea nu vine ime-
diat, boala nu vine imediat şi nici
îngrăşarea nu se produce peste
noapte, dar categoric vom vedea
urmări grave. 

A;adar, pentru un stil de vi-
aţă sănătos dieta echilibrată,
mişcarea funcţională, manage-
mentul stresului şi al relaţiei
cu anturajul ar trebui să fie
adoptate de orice persoană.

Sursa principal[ a gr[similor este zah[rul

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea as-
tro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extre-
me 0.00 Columbo
– ser. am. 2.20
Faptele extra - știri 

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35 Pla-
neta albastră 15.35
Gospodarul ma-
ghiar  16.35 Biserica
vie 17.35 Expres
carpatin 18.33 Șan-
sa 18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial  22.50 As-
tă-noapte 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Printre re-
chini - show economic
14.20 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.25
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.35 Specia-
listul – ser. ucr.  17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 22.00 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.40 Lumea
interlopă – ser. magh.
0.15 Secolul XXI – Le-
gendele trăiesc cu noi
1.25 CSI<Investigatorii
– ser. am-

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360°< Peru-
agricultura în terase 8.30
Prim[vara amintirilor 9.30
Cele şase surori 10.30 Zile
cu stil 11.00 Destine ca-n
filme 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mino-
rit[\ilor 13.30 S[n[tate cu
de toate 14.00 Documentar
360°< Căsătorie în stil
napolitan 15.00 Plimba\i ;i
m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Prim[vara
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Dincolo
de ̀ ndoial[ 21.50 Poate nu
;tiai 22.10 Anatomia lui
Grey 22.55 Misterele Ori-
entului 0.00 Documentar
360°< Căsătorie în stil
napolitan 1.10 Dincolo de
`ndoial[ 2.40 Misterele
Orientului 3.30 Cap com-
pas 4.00 Telejurnal TavR2
4.45 Sport 5.00 Mic dejun
cu un campion 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea dra-
gostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exat-
lon 23.00 FanArena
0.30 Știrile Kanal D
(r) 1.30 Puterea dra-
gostei (r) 4.00 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 8<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 9<30 Ciclism< Tu-
rul Cataloniei 10<30 Judo<
Turneul de Mare Slem, la
Ekaterinburg, în Rusia
11<05 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 12<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 12<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 13<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 14<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Planica, în
Slovenia 15<30 Ciclism< Tu-
rul Cataloniei 18<15 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 18<45
Schi fond< Cupa Mondială,
în Canada 19<10 Hochei pe
iarbă< Liga Pro 19<15
Călărie< Excelenţă ecvestră
19<40 Ştirile Eurosport
19<50 Ciclism< Turul Cat-
aloniei 21<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Planica, în Slovenia 22<00
Ciclism< Turul Cataloniei
23<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China 0<00 Raliuri< Acces
în culisele ERC 0<30 Ştirile
Eurosport 0<35 Ciclism< Tu-
rul Cataloniei 1<30 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 2<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 3<30 Schi
fond< Cupa Mondială, în
Canada 4<00 Ciclism< Turul
Cataloniei 5<00 Biatlon< Cu-
pa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 6<00 Raliuri< Ac-
ces în culisele ERC 6<30 Ci-
clism< Turul Cataloniei 

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal
13.50 Păzitorii
gusturilor 15.20
Dragoste infinită
– ser. turc 16.15
Șase surori – ser.
span. 17.10 Agen-
tul Rex 19.35 La-
birintul sorților –
ser. turc 22.25
Diagnoza -  ser.
pol. 23.15 Casa de
modă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Andrea Roth,
“Dincolo de

`ndoial[“ - 20.10 “Teo Show” - 15.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce-am[rui
9.30 Teleshopping  9.45
Petale de singurătate (r)
10.45 Teleshopping
11.15 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 Dulce-am[rui
(r) 15.30 Petale de sin-
gurătate 16.30 Umbre
din trecut 18.00 M]ine
e o nou[ zi 19.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00 :i
f[r[ s]ni exist[ Paradis
(r) 2.00 Petale de sin-
gur[tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu `mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Tr[sni\i 8.00
Capri 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Secrete de
stil 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 S[pt[-
m]na nebunilor
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Spir-
itul cutremurului
22.30 Starea na\iei
23.30 Focus din ini-
ma Rom]niei 0.00
Tr[sni\i 1.00 Spiritul
cutremurului (r) 3.00
Mama mea gătește
mai bine 4.00 S[pt[-
m]na nebunilor 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect 11.45 Tele-
shopping 12.00 Tele-
shopping 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 Aici,
acum 13.55 vorbe;te
corect 14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejur-
nal 17.05 ~ntreb[ri ;i
r[spunderi 18.00 Ma-
rele război subteran
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 R[t[-
citoarea 0.15 Telejurnal
0.45 Marele război
subteran 1.40 #Creativ
2.05 R[t[citoarea 4.10
Adev[ruri despre tre-
cut 4.35 Rom]nia 9
5.25 Imnul Rom]niei
5.30 Pulsul zilei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lec\ii de via\[
15.00 La M[ru\[
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
românii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.45
Fotbal Preliminari-
ile Campionatului
European 2020<
România - Feroe -
Rezumate 0.45
:tirile Pro Tv 1.15
O luptă personală
3< Frontul de acasă
(r) 2.45 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Ce spun românii
(r) 9.15 Concert An-
dra “Tradi\ional”
11.00 La bloc (r) 13.15
Olimpiada de acas[ (r)
14.45 Regina de Sud
(r) 16.45 Doamna din
via\a mea 18.15 La
bloc 20.30 Povestea lui
Tiffany Rubin 22.30
Cavalerul din o\el 1.00
Joc diabolic (r) 2.30
Cavalerul de o\el (r)
4.30 La bloc (r) 5.30
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e Wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Acces direct (r) 4.00
e Wall - Marele Zid
6.00 Observator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Eva Laczko (limba
maghiară) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 “Audi-
en\e `n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alexandra Neldel,
“R[t[citoarea” -

22.10

Cabral,
“Ce spun 

rom]nii” - 18.00

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30

Crystal Lowe,
“Povestea lui Tiffany

Rubin” - 20.30

Diego Olivera,
“M]ine e o nou[ zi”

- 18.00

Danny Trejo,
“Spiritul 

cutremurului” -
20.30
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Echipamentul de sport
joacă un rol esenţial în des-
făşurarea exerciţiilor în sala
de fitness, de aceea trebuie
să îl alegi cu grijă. Cele mai
multe femei nu ţin cont
decât de criteriul estetic
atunci când aleg echipamen-
tul de sport, de aceea se simt
incomod în timpul exerciţi-
ilor şi chiar îşi îngreunează
munca.

Dacă pentru anul acesta ţi-
ai propus să mergi la sală pentru
a-ţi tonifia corpul şi a slăbi, iată
cum trebuie să alegi corect
echipamentul de sport.

Ai grijă ca materialul 
să fie sintetic şi elastic

În general, bumbacul este cel
mai bun material din fibre nat-
urale, deoarece lasă pielea să
respire şi absoarbe foarte bine
transpiraţia. 

Ei bine, tocmai din acest mo-
tiv trebuie să ştii că el nu este
potrivit pentru un echipament
de sport. Când transpiri excesiv
în timpul exerciţiilor, tricoul se
va uda, iar senzaţia constantă de
umezeală şi de rece îţi va crea
un disconfort major.

De aceea, când alegi echipa-
mentul de sport, este bine să te
orientezi către un tricou sau un
top din material sintetic, care ab-
soarbe bine transpiraţia, dar se
şi usucă foarte repede.

O altă calitate a materialului
pentru echipamentul de sport
este elasticitatea. 

Dacă vrei să te poţi mişca în
voie la aparate, este bine ca
hainele pe care le porţi să fie elas-
tice şi să aibă cusături cât mai
subtile, care nu îţi rănesc pielea.

Caută o bustieră adecvată

Dacă bărbaţii pot face sport
chiar şi la bustul gol, nu acelaşi
lucru se poate spune şi despre
femei.

Sânii au nevoie de o susţinere
corespunzătoare în timpul exer-
ciţiilor, altfel te poţi alege cu
dureri sau, în cel mai bun caz,
poţi avea senzaţia că îţi scapă de
sub control. 

Bustiera ar trebui să facă
parte din echipamentul tău de
sport pentru sală şi ar trebui să
înlocuiască sutienul.

Cumpără pantofi sport 
special pentru sală

Pantofii sport pe care îi porţi
la serviciu sau cu care ieşi în parc
nu sunt adecvaţi pentru sală, aşa
că ar trebui să-ţi cumperi o
pereche de adidaşi special pen-
tru orele de antrenamente.

Aceștia trebuie să fie flexibili
şi uşori, iar poziţia piciorului în
interiorul lor trebuie să fie con-
fortabilă, nici prea liberă, dar
nici prea strâmtorată.

Alege un echipament 

de calitate

Dacă pentru ţinutele de
stradă faci compromisuri şi pui
accent mai mult pe design decât
pe calitatea materialelor, în cazul
echipamentului de sport nu este
indicat să faci acest lucru. Cel
mai important este să te simţi
bine şi să ai grijă de sănătatea ta,
iar dacă asta înseamnă să dai un
ban în plus pe un echipament de
sport de calitate, atunci nu ar tre-
bui să faci niciun pas înapoi.

Nu este necesar să îţi
cumperi întreg echipamentul de
sport dintr-un singur magazin,

însă pe cât este posibil, încearcă
să te orientezi către articolele din
magazinele de specialitate, con-
cepute pentru exerciţiile fizice.

Adaptează-ţi echipamen-
tul în funcţie de sport

Nu în ultimul rând, este bine
să ştii că echipamentul de sport
trebuie adaptat în funcţie de
antrenamentele pe care le faci.

De exemplu, pentru alergări,
pantofii sport sunt uşor diferiţi
decât cei pentru gimnastică, însă
instructorul de fitness îţi poate
da mai multe detalii.

Descoper[ cum s[ăalegi echipamentul 
perfect pentru antrenamentele fitness

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea as-
tro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon
Hungary –  reality
de sporturi extre-
me 24.00 Colum-
bo – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Fami-
lia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta albas-
tră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Adio, Un-
garia – ser. magh.
14.20 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.25
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.40 Specia-
listul – ser. ucr. 17.50
Elif - pe drumul iubi-
rii – ser. turc  19.00
Jurnal RTL  20.55
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.00 Între
prieteni – ser. magh.
23.45 Armă letală –
ser. am. 1.20 Lumea
interlopă – ser. magh.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°< Căsăto-
rie în stil napolitan 8.30
Prim[vara amintirilor 9.30
Cele şase surori 10.30
Pescar hoinar 11.00 Mic
dejun cu un campion 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Docu-
mentar 360° Geo< val-
paraiso-oraşul ascen-
soarelor 15.00 Plimba\i ;i
m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele ;ase
surori 17.30 Prim[vara
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 French
Cancan 22.10 Anatomia lui
Grey 22.55 Misterele Ori-
entului 0.00 Documentar
360° Geo< valparaiso-
oraşul ascensoarelor (r)
1.10 French Cancan (r)
2.55 Misterele Orientului
(r) 3.50 Desc[leca\i `n
Carpa\i 4.15 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.55 Sport 5.05
Gala umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tr[ 23.00 Bravo, ai
stil! 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China 8<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Planica, în Slovenia 9<30
Hochei pe iarbă< Liga Pro
9<35 Ciclism< Turul Cat-
aloniei 10<30 Raliuri< Acces
în culisele ERC 11<00 For-
mula e< Campionatul FIA,
la Sanya, în China 12<00 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 12<30 Ci-
clism< Turul Cataloniei
13<30 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China 14<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Oslo, în
Norvegia 15<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 18<15 Ci-
clism< Bruges - De Panne -
Koksijde 19<15 Ciclism< Tu-
rul Cataloniei 20<30 Ci-
clism< Bruges - De Panne -
Koksijde 21<25 Ştirile Eu-
rosport 21<30 Omnisport<
Dezbateri sportive 22<00
Jocurile olimpice< Povestiri
de iarnă 23<30 Biatlon< Cu-
pa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Ciclism< Turul
Cataloniei 1<30 Hochei pe
iarbă< Liga Pro 1<35 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondi-
ală, la Planica, în Slovenia
2<30 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia
3<00 Schi fond< Cupa Mon-
dială, în Canada 3<30 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 4<00 Ci-
clism< Turul Cataloniei 5<00
Raliuri< Acces în culisele
ERC 5<30 Schi fond< Cupa
Mondială, în Canada 6<00
Biatlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 6<30 Ci-
clism< Turul Cataloniei 

7.00 Jurnal 8.15 Ecra-
nul nostru – em. în lb.
rom. 9.45 Dragoste
amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păzitorii gusturilor
15.20 Dragoste infini-
tă – ser. turc  16.10 Șa-
se surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc 21.35
Mica noastră grădină
zoologică – ser. engl.
22.35 Executorul –
film  pol. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cristina Soare,
“E vremea ta!” -

18.45

Andreea Mantea,
“Puterea 

dragostei” - 11.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce -amarui
9.30 Teleshopping
9.45 Petale de sin-
gur[tate 10.45 Tele-
shopping 11.15 Și fără
sâni există Paradis (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30
Dulce-amarui 15.30
Petale de singurătate
16.30 Umbre din tre-
cut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]-
nia 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15 Dra-
goste cu `mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Tr[sni\i (r) 8.00
Capri 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Elle on
Tv 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Iancu
Jianu, zapciul 18.00
Focus 18 19.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine 20.30 Cronica
c]rcota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Tr[s-
ni\i 1.00 Cronica
c]rcota;ilor 3.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 4.00 Iancu Jian-
ul, zapciul (r) 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect  11.45 Tele-
shopping 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00
Convie\uiri 16.00 Con-
vie\uiri 17.00 Telejurnal
17.05 Interes general
18.00 Marele război
subteran 19.00 Pulsul
zilei 20.00 Telejurnal
21.00 România 9 22.10
R[t[citoarea< vremea
r[zbun[rii 0.15 Telejur-
nal 0.45 Marele război
subteran (r) 1.40 Toate-
s vechi şi 9-s toate 2.10
R[t[citoarea< vremea
r[zbun[rii (r) 4.10 Dis-
cover Romania  4.25
vorbe;te corect! 4.35
Rom]nia 9 5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul
zilei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Cod
ro;u la Londra (r)
1.45 Lecţii de viaţă
(r) 2.45 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.30 Regina din Sud
9.30 La bloc 12.00
Povestea lui Tiffany
Rubin (r) 14.00 Mod-
elul (r) 16.15 Escrocul
și-a găsit nașul! 18.15
La bloc 20.30 Alien<
v]n[toarea 22.30
Stone 0.45 Alien<
v]n[toarea (r) 2.30
Stone (r) 4.15 La bloc
(r) 6.15 La M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 e wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
e wall - Marele Zid
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Gotz Otto,
“R[t[citoarea< 

Vremea r[zbun[rii”
- 22.10

“Las fierbin\i” -
20.30

Lucille Ball,
“Escrocul ;i-a g[sit

na;ul!” - 16.15

Özge Gürel,
“Dulce-am[rui” -

14.30

Florina Cercel,
“Iancu Jianu, 

zapciul” - 16.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Za-
haria 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Ioan Anița; 19.30
:tirile ITv 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar

Informa]ia TV

Ioan Ani\a;,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30
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Apneea `n somn poate s[ treac[ des-
eori neobservat[ sau nediagnosticat[
de;i sesiza\i c[ somnul v[ este ̀ ngreunat
de sfor[it, iar `n timp poate cre;te riscul
pentru anumite afec\iuni generale, cum
ar fi bolile cardiovasculare, hipertensiu-
nea sau diabetul de tip 2, noteaz[ scoa-
lapacientilor.ro.

Ortho Institute a dezvoltat un scurt test
care v[ poate ajuta s[ decoperi\i poten\iale pro-
bleme. Dac[ r[spunde\i afirmativ la oricare
dintre aceste `ntreb[ri, atunci a\i putea suferi
de apnee `n somn.

- Sfor[i\i tare sau regulat?
- A\i fost aten\ionat vreodat[ c[ respira\i greu
sau c[ vi se opre;te respira\ia `n timpul som-
nului?
- v[ sim\i\i obosit sau somnoros c]nd v[ trezi\i?
- v[ trezi\i cu durere de cap?
- Sunte\i adesea obosi\i `n timpul zilei?
- Adormi\i ̀ n timp ce sta\i, citi\i, v[ uita\i la te-
levizor sau conduce\i?
- Ave\i adesea probleme c]nd v[ concentra\i
sau `ncerca\i s[ v[ aminti\i lucruri?
- Pauze periculoase `n respira\ie.

Cel mai frecvent tip de apnee este apneea
obstructiv[ de somn. Persoanele care sufer[ de
aceast[ afec\iune experimenteaz[ pauze peri-
culoase ̀ n respira\ie ̀ n timpul somnului. Aces-
tea se pot produce de zeci sau chiar de sute de
ori pe noapte, determin]ndu-v[ s[ v[ trezi\i
sau s[ sfor[i\i foarte zgomotos. Aceste ̀ ntreru-
peri intermitente `n respira\ie sunt cunoscute
sub numele de episoade de apnee \i apar atunci
c]nd c[ile aeriene colapseaz[, ̀ mpiedic]nd ae-
rul s[ ajung[ la pl[m]ni.

C]nd se opre;te respira\ia, scade nivelul de
oxigenare, ceea ce alarmeaz[ sistemul nervos
simpatetic, ce v[ va trezi> nivelul adrenalinei
cre;te> ritmul cardiac cre;te ;i el> tensiunea ar-
terial[ m[rit[, constr]nge ;i afecteaz[ vasele
de s]nge.

De;i prezint[ o multitudine de riscuri pen-
tru s[n[tate ;i a unor efecte negative pe care
aceast[ afec\iune le  poate avea asupra `ntregii
vie\i, apneea obstructiv[ `n somn poate fi una
dintre cele mai ”ignorate” probleme de s[n[tate
din lume. Potrivit Asocia\iei Americane de Ap-
nee Obstructiv[, aproximativ 22 de milioane
de americani sufer[ de aceast[ problem[ – dar
un procent estimat de 80 la sut[ din cazurile
moderate \i severe r[m]n nediagnosticate.

Iat[ c]teva dintre cele mai importante in-
dicii c[rora trebuie s[ le acorda\i aten\ie pentru
a preveni agravarea problemei< antecedentele
familiale, obezitatea, circumferin\a g]tului, al-
coolul ;i anumite caracteristici anatomice. Stu-
diile arat[ c[  riscul de a dezvolta apnee ̀ n som-
ne este de 50% mai mare dac[ o rud[ de gradul
`nt]i cum ar fi un p[rinte sau un frate sufer[
de apnee `n somn sau sfor[it. De asemenea,
excesul de greutate este considerat unul dintre
cei mai puternici factori de risc pentru apneea
`n somn, iar repartizarea pe sexe, arat[ c[
b[rba\ii sunt mai predispu;i s[ dezvolte aceast[
afec\iune dec]t femeile.

C]teva indicii 
prin care pute\i 

afla dac[ suferi\i 
de apnee `n somn

Cătina-albă (Hippophae rhamnoides)
este o specie de arbuști originară din re-
giunile reci și temperate ale Asiei și Eu-
ropei. Aceasta este dioică ceea ce înseam-
nă că unii arbuști au doar flori de sex
masculin în timp ce alții doar de sex fe-
minin. 

De aceea, pentru obținerea fructelor, este
necesară plantarea celor două tipuri de arbuști
unul în apropierea celuilalt. Deosebit de îndră-
gită și de valoroasă, Cătina-albă are o gamă
largă de întrebuințări, de la alimentație, până la
industria cosmeticelor, medicină tradițională,
furajare și chiar și în fixarea și restaurarea so-
lurilor degradate. În prezent, cel mai mare cul-
tivator de Cătină-albă este China, care folosește
această specie atât în scopuri economice, cât și
ecologice, de remediere a terenurilor afectate.

Siropul de Cătină-albă ajută la întărirea im-
unității naturale a organismului întrucât fructele
acestei specii sunt un adevărat complex de vi-
tamine și minerale naturale. Acestea vin în aju-
torul organismului în procesele de distrugere a
agenților patogeni și în cele de stimulare a for-
mării de anticorpi. De asemenea, compușii cu
proprietăți antioxidante din aceste fructe ajută
la combaterea formării radicalilor liberi, cauza
stresului oxidativ. Astfel, fructele de Cătină-albă
conțin în mod natural< fibre, uleiuri volatile,
bioflavonoide, betacaroten, zeaxantină, licopen,
taraxantină, polifenoli, fitosteroli, aminoacizi,
acizi grași polinesaturați, taninuri, fructoză, glu-
coză, vitamine (A, C, D, complexul B, E, P, K),
minerale și oligoelemente (K, Mn, Cu, P, Ca,
Mg, Fe, Na). Spre exemplu, acestea sunt mai
bogate în vitamina C decât portocalele sau lă-
mâile, având cca 700 mg la 100 g. De asemenea,
Cătina-albă este și o sursă foarte bună de vita-
mina B12, având concentrații mai mari decât
multe alte fructe.

În vederea sporirii acțiunii sale, produsul
de față a fost fortifiat cu un plus de vitamine hi-
drosolubile din grupa B, vitamina C, dar și vi-
taminele liposolubile D3 și E. De remarcat con-
ținutul în vitamina B12 cu activitate biologică
extrem de ridicată. De asemenea, s-au adăugat
lecitină și minerale și oligoelemente precum
calciu, magneziu, crom, zinc și seleniu. Siropul
de față are o activitate antioxidantă naturală ri-
dicată datorită acțiunii sinergice a vitaminelor
C și E, a microelementelor Seleniu și Zinc, a
polifenolilor și a pigmenților naturali zeaxantină
și taraxantină. Această activitate îl recomandă
în combaterea efectelor negative ale stresului
oxidativ la nivelul celular, stres ce este asociat
maladiilor grave cardiovasculare, neurodege-
nerative, inflamatorii, cancerelor și îmbătrânirii
precoce.

Observăm, astfel, că produsul conține nu-
meroase micro- și macroelemente necesare or-
ganismului. Rolul macroelementelor în nutriția
umană este bine cunoscut, iar microelementele
acționează catalitic sau sunt componente ale
sistemelor biocatalitice din celulele corpului
uman. Carențele acestora determină stări pa-
tologice cu manifestări ușoare sau grave. Spre
exemplu, Zincul și Seleniul sunt esențiale în
funcționarea normală a prostatei și în protejarea
împotriva diferitelor ei afecțiuni (e.g. adenom,
cancer de prostată).

Produsul este un bun adjuvant în eliminarea
substanțelor toxice din organism, contribuind

la
protejarea rinichilor și a prostatei. Acesta este
eficient și în normalizarea colesterolului sanguin
și a trigliceridelor serice, datorită conținutului
în fitosteroli, reglând tensiunea arterială și ame-
liorând circulația sângelui. Astfel, datorită com-
pușilor biologic-activi precum licopenul, acizii
grași polinesaturați și fitosterolii, produsul de
față are o acțiune cardioprotectoare.

Prin creșterea magneziului plasmatic și prin
aportul de vitamine din complexul B, siropul
contribuie la tonifierea sistemului nervos și la
stimularea activității intelectuale, participând
și la procesele de reglare ale sistemului endocrin.
Nu în ultimul rând, extractul de Cătină-albă
este și un excelent protector gastro-intestinal și
hepatic, favorizând procesul natural de regene-
rare al celulelor hepatice.

Toate aceste proprietăți se explică prin con-
ținutul mare în vitamine, minerale și al celorlalți
compuși bioactivi ce se păstrează nealterați, cu
o biodisponibilitate sporită, datorită procesării
minimale a ingredientelor, fără tratamente ter-
mice (i.e. fructele fiind presate la rece).

C[tina alb[, ginsengul românesc 
care înt[re;te imunitatea

Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum din

municipiul Satu Mare<

Drumul Careiului, nr. 4-5, Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5, Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, 
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695 
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau 
hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte, v[ rug[m 
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani mur-
dari, dragoste cu-
rată – ser. turc
16.40 Ramon, dra-
gostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet
– ser. turc 20.15
Exatlon Hungary
– reality de spor-
turi extreme 24.00
Columbo – ser.
am. 1.45 Faptele
extra

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurna-
lul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Banca de
școală 15.35 vârsta
16.35 Unio 28 17.35
Planeta albastră
18.33 Gospodarul
maghiar 19.00 Jur-
nal 20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  13.00 Lista top
14.20 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.25
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.35 Specia-
listul – ser. ucr. 17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  20.55
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.00 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 O pereche fără
pereche – ser. am. 1.55
CSI< Învestigatorii –
ser. am-can.

7.00 Regatul s[lbatic 7.30
Documentar 360°-GEO< val-
paraiso-oraşul ascensoarelor
8.30 Prim[vara amintirilor
9.30 Cele ;ase surori 10.30
Motorvlog 11.00 Memori-
alul durerii - o istorie care nu
se ̀ nva\[ la ;coal[ 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar
360°-GEO< venezuela-vână-
torii de tarantule  15.00 Plim-
ba\i ;i m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase surori
17.30 Prim[vara  amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Fantomele din
Pacific 21.55 Poate nu ;tiai
22.10 Anatomia lui Grey
22.55 Misterele Orientului
0.00 Documentar 360°-
GEO< venezuela-vânătorii de
tarantule 1.10 Fantomele din
Pacific 2.45 Misterele Orien-
tului 3.40 Zile cu stil 4.05
Telejurnal TvR 2 4.50 Sport
5.00 Destine ca-n filme 5.55
Imnul Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nop\i
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00  ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tră 23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 ~n c[-
utarea adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Ciclism< Bruges - De
Panne - Koksijde 8<30 For-
mula e< Campionatul FIA,
la Sanya, în China 9<30 Ci-
clism< Turul Cataloniei
10<30 Ciclism< Cursa Mi-
lano - San Remo, în Italia
11<55 Hochei pe iarbă< Liga
Pro 12<00 Raliuri< Acces în
culisele ERC 12<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 13<30 Ci-
clism< Bruges - De Panne -
Koksijde 14<30 Formula e<
Campionatul FIA, la Sanya,
în China 15<30 Ciclism< Tu-
rul Cataloniei 16<45 Ci-
clism< Turul Cataloniei
18<15 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Sanya, în
China 19<15 Ciclism< Turul
Cataloniei 20<30 Raliuri<
Acces în culisele ERC 21<00
Ştirile Eurosport 21<05 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 21<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 22<00 Ci-
clism< Turul Cataloniei
23<00 Raliuri< Acces în
culisele ERC 23<30 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 0<00
Omnisport< Dezbateri
sportive 0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Ciclism< Turul
Cataloniei 1<30 Formula e<
Campionatul FIA, la Sanya,
în China 2<30 Raliuri< Acces
în culisele ERC 3<00 Biat-
lon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 3<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 4<00 Ci-
clism< Turul Cataloniei 5<00
Formula e< Campionatul
FIA, la Sanya, în China 6<00
Omnisport< Watts 6<30 Ci-
clism< Turul Cataloniei 

7.00 Jurnal 8.50 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.30 Docto-
rul din provincie
13.02 Jurnal 13.45
Păzitorii gusturilor
15.10 Dragoste in-
finită – ser. turc
15.55 Șase surori –
ser. span. 16.55
Agentul Rex  19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.45 Tóth
János – ser. magh.
23.22 Dragoste de-
asupra norilor  –
film fr. 1.05 Zile
reci – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Garret Dillahunt,
“Fantomele 

din Pacific” - 20.10

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” -

23.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce-am[rui
9.30 Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-
am[rui 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 Um-
bre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis 21.00 Dulce-
am[rui 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste cu `mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00 Petale
de singurătate (r) 3.00
M]ine e o nou[ zi (r)
4.00 State de Rom]nia
4.45 Dincolo de pove-
stiri 5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 Umbre
din trecut (r)

7<20 Trăsniţii 8<00
Capri 9<30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 11<00 Tele-
shopping 11<30 Ca-
sa< construcție și de-
sign 12<00 Tele-
shopping 14.00 Ben-
ny Hill Show 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Iancu
Jianu, haiducul 18<00
Focus 18 19<30 Ma-
ma mea găteşte mai
bine 20<30 Marea
lupt[ 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Trăsniţii 1<00
Omul ro;u 3<00 Ma-
ma mea găteşte mai
bine 4.00 Iancu
Jianu, haiducul 5.50
Starea na\iei 6<50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-shop-
ping 10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect
imperfect  11.45
Teleshoping 12.30 Par-
lamentul Rom]niei
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15.00 Ak-
zente 16.00 Akzente
17.00 Telejurnal 17.05
Europa mea 18.00
Marele război subteran
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 R[t[-
citoarea< o nou[ lupt[
0.15 Telejurnal 0.45
Marele război subteran
(r) 1.30 Levintza prez-
intă (r)  2.05 R[t[-
citoarea< o nou[ lupt[
(r) 4.05 M.A.I. aproape
de tine 4.30 vorbe;te
corect 4.35 România 9
5.25 Imnul României
5.30 Pulsul zilei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las fierbinți
21.30 Ferma  23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Las fierbinți 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Escrocul și-a
găsit nașul! (r) 10.30
La bloc 12.45 Doam-
na din via\a mea (r)
14.15 Povestea lui
Tiffany Rubin (r)
16.15 LOL 18.15 La
bloc  20.30  Mision-
arul misterios 22.30
B[t[lia celor bleste-
ma\i 0.15 Misionarul
misterios (r) 2.15
B[t[lia celor bleste-
ma\i (r) 3.45 La bloc
5.45 La Maruţă 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
e Wall- Marele Zid
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Scena mis-
terelor 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r) 4.00
e Wall - Marele Zid
6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Zaharia
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 21.30 :tiri 22.00
Audien\e `n direct
(redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Andra Petrescu,
“Telejurnal” - 14.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV”

- 19.00

Stela C[dar,
“Agenda public[” -

20.00

Dolph Lundgren,
“Miionarul 

misterios” - 20.30

Carmen Tănase,
“State de Rom]nia”

- 22.00
“Benny Hill Show” -

14.00


