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Sacoul a intrat în
garderoba femeilor
odat[ cu mi;carea 

feminist[
pag. 13pag. 13

Urcatu’ Oilor la Munte în |ara Oa;ului
Reportaj despre adev[rata “S]mbr[“

S]mb[t[, ora13.30 ;i duminic[ ora 18.00, la Informa\ia TV



6.55 Azi diminea-
ța. 9.52 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masa 14.35 Unio
28 15.35 Gospo-
darul maghiar
16.35vârsta 17.35
Ești acasă 18.53
Astă seară 19.00
Jurnal 20.05 vâr-
sta 22.25 Jurnalul
celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 oanApp 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 9.53
Filler 10.00 C];tig[ Rom]nia
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
oanApp 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 16.55
FILLER 17.00 oanApp 18.00
Prim[vara amintirilor 18.50
E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR2 19.45 Sport 20.00 Gala
umorului 21.10 Anatomia
unei ̀ nscen[ri 22.55 FILLER
23.10 vivat Fran\a 0.55
FILLER 1.10 Femei de 10,
bărbați de 10 2.50 Misterele
din Glenwood (r) 4.20
Anatomia unei înscenări 5.55
Imnul Rom]niei 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 :tirile Kanal D
20.00 Povestea noastră
23.00 Bravo, ai stil! 1.00
:tirile Kanald D 2.00
Puterea dragostei 4.30
~n c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<35 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Austin 10<00
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Spania 12<45 Mo-
tociclism< Campionat-
ul Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Austin 14<15 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania 17<05 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 19<00 Atletism<
Liga de diamant IAAF,
la Doha, în Qatar 21<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield,
în Regatul Unit 23<55
Ştirile Eurosport 0<05
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Spania 0<40 Ciclism<
Turul Romandiei 1<30
Ciclism< Turul York-
shire 2<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 4<00 Ciclism< Tu-
rul Romandiei 5<00 Ci-
clism< Turul Yorkshire
6<00 Ciclism< Turul
Romandiei 

8.15 Cinci conti-
nente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire ameți-
toare 10.30 Docto-
rul din provincie
13.02 Jurnal  13.50
Mâncăruri simple
și rapide cu Jamie
15.15 Dragoste in-
finită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.00
Jurnal 19.35 Labi-
rintul sorților – ser.
turc. 22.25 Micul
meu sat – film ceh
0.10 Nosferatu,
fantoma nopții –
horror fr-germ.
2.00 Aventură de o
singură vară – ser.
magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni ex-
istă Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r) 15.45
Dragoste cu `mprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
Mo;tenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Moșteni-
rea (r) 2.45 Doctorul ca-
sei (r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.15 Ce se ̀ nt]mpl[
doctore? (r) 4.30 Moște-
nirea (r)  5.15 M]ine e o
nou[ zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (r)

7.20 Cu m]inile
curate (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Capri
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Ultimul car-
tu; 22.30 Tr[sni\i
0.30 Un etaj mai jos
1.15 Tic[lo;ii (r)
3.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.30 Capri (r) 5.00
Ultimul cartu; (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Rom]nia veri-
tabil[ 9.30 Tema zilei
9.45 Telehopping 10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Ca’n viaţă  12.00
Teleshopping 12.30 Eu-
Ro19 13.00 Fan/Fun ur-
ban 13.30 Doar s[ gusta\i
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Fără etichetă 16.00 EU-
RO polis 16.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire 17.00 Aripile Nor-
dului 17.50 Remember
Eurovision 18.00 Eu-
Ro19 19.00 Chipurile
Rom]niei 20.00 Telejur-
nal 20.30 Tema zilei
21.00 EuRo19 22.10 Din
prea mult[ dragoste 0.00
Telejurnal 0.30 Chipurile
Rom]niei (r) 1.25
Prim[vara simfonic (r)
2.50 ~n gr[dina Danei
3.15 Ora regelui 4.05
Levintza prezint[ 4.30
Fan/Fun urban (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Telehopping

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 :ti-
rile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro
Tv 20.30 Românii
au talent 23.00
vlad 1.00 Las
fierbinți (r)  2.00
La M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

7.15 O zei\[ pe
p[m]nt (r) 9.30 La
bloc (r) 12.00 Omul
nostru din Havana
(r) 14.15 Apocalipsa
(r) 16.15 LOL 18.15
La bloc 20.30 Nou[
luni 22.30 Terapie
special[ 0.30 Joc di-
abolic (r)   2.15 Ter-
apie special[ (r) 4.00
La bloc (r)  5.15 Ce
spun românii (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observa-
tor 14.00 Fantastic
Show 16.00 Observa-
tor 17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Terminatorul
22.15 Insula iubirii (r)
1.30 Jocuri stranii
3.30 Observator 4.15
Fantastic Show (r) (r)
6.00 Observator

6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (re-
luare) 18.30 Info
Electoral, realizator
Mihai Sălceanu, in-
vitați membri PSD
19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică,
dezbatere electorală

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Ashton Kutcher,
“Din prea mult[
dragoste” - 22.10

Andra,
“Rom]nii 

au talent” - 20.30

Ioana Bran, invitat[
la “Info Electoral” -

18.30
Julianne Moore,

“Nou[ luni” - 20.30
Ramona Hanganu,

“Mo;tenirea” - 22.00

George Constantin,
“Ultimul cartu;” -

20.30
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7.15 Moca – mag.
de dimineață  11.45
Lumea astro  13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca – con-
curs pe teme comer-
ciale 0.25 Detectivi
privați – doc-reality
magh. 5.25 Maimu-
ța Charly în familie

TV2

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
Show 12.50 Călăuză
pentru puști 13.25
Familia mea și alte
specii umane – ser.
am. 16.20 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL  22.30 Între
prieteni – ser. magh
. 22.05 Doctor
Murphy – ser. am.
3.15 Lupta pălmilor
– film am.

RTL Club

Informa\ia zilei 3vineri 3 mai 2019 Animale

Familia crabilor se
măreşte< un grup de rude,
inclusiv o specie de acum 95
de milioane de ani, îi deter-
mină pe oamenii de ştiinţă
să reanalizeze denumirea de
crab.

O echipă internaţională de
cercetători condusă de paleon-
tologul de la Yale, Javier Luque,
a anunţat că au fost descoperite
sute de exemplare foarte bine
conservate din Columbia şi
Statele Unite, care datează din
perioada Cretacicului Mijlociu,
de acum 90-95 milioane de ani.
Descoperirea include sute de
fosile de diferite tipuri de creveţi
mici şi o ramură nouă evolutivă
a crabilor. Cea mai interesantă
descoperire, în opinia cercetă-
torilor, este cea a unui Callichi-
maera perplexa, primul exem-
plar de artropod înotător - cu
picioarele asemănătoare unor
palete - de la dispariţia scorpi-
onilor marini, acum peste 250
de milioane de ani.

Numele derivă de la o
himeră, o creatură mitologică
care are trăsăturile corporale ale
mai multor animale, capul de
leu, trupul de capră şi coada de
balaur. Denumirea completă a
Callichimaera perplexa se tra-
duce în "o frumoasă himeră
deconcertantă".

Luque a remarcat că apariţia

acestui Callichimaera “neobiş-
nuit şi drăguţ”, inclusiv dimen-
siunea sa mică, cu ochi mari,
gheare curbate, părţi ale gurii în
formă de picior, coadă expusă şi
corp lung, sunt caracteristici
tipice ale larvelor crabului.

Acest lucru sugerează că un-
ele dintre caracteristicile larvelor
observate în această "himeră
deconcertantă" ar fi putut fi con-
servate şi amplificate în adulţi
miniaturizaţi prin intermediul
schimbărilor în timp.

Acesta este un proces numit
heterocronie "heterochrony",
evoluţia dezvoltării biologice,
care poate conduce la evoluţia
unor noi planuri corporale.

“Callichimaera perplexa este
unic şi atât de ciudat, încât poate
fi considerat ornitorincul din
lumea crabului”, a afirmat Luque
într-o declaraţie. „Acest lucru
arată modul în care evoluează
noile forme şi devin diferite de-
a lungul timpului. În general,
credem că crabii sunt animale
mari, cu scut chitinos gros,
gheare puternice, ochi pedun-
culaţi şi o coadă mică ascuns sub
corp. Bun, Callichimaera
sfidează toate aceste caracteris-
tici “crabice” şi ne determină să
reconsiderăm definiţia despre
aspectele care determină ca un
crab să fie crab.”

Studiul a fost publicat în
ediţia online din 24 aprilie a re-
vistei Science Advances.

Fosile de acum 95 de milioane
de ani incit[ oamenii de ;tiin\[
s[ reanalizeze denumirea de crab

Rusia are o echipă de spi-
oni formată din balene şi
delfini instruiţi? Norvegia
suspectează acest lucru
deoarece recent a descoperit
un delfin alb sau beluga cu
un dispozitiv foarte special
în jurul gâtului, în nordul
ţării.

Rikardsen a menţionat că un
om de ştiinţă rus i-a spus că nu
este genul de dispozitive pe care
le folosesc cercetătorii ruşi.

Rusia are o bază navală 
în regiune

Beluga, care ar fi dresată, a
abordat în repetate rânduri un-
ele ambarcaţiuni norvegiene
care se aflau în Ingoya, o insulă
arctică situată la 415 kilometri
de Murmansk, unde s-a stabilit
flota nordică a Rusiei. Delfinul
alb sau beluga (Delphinapterus
leucas) este o specie de delfin
răspândită în Oceanul Arctic şi
mările adiacente.

Televiziunea publică norve-
giană NRK a prezentat un clip
video în care delfinul este elib-
erat din "ham".

Profesorul Rikardsen a de-
clarat pentru BBC că dispozi-
tivul “a fost legat strâns în jurul
capului, în faţa aripioarelor şi
avea nişte ştiuri”. De asemenea,
a spus că avea un suport de Go-
Pro, dar nu aparatul foto.

"Un coleg rus mi-a spus că
ei nu fac astfel de experimente,
dar ştie că Marina a vânat delfini
albi timp de ani de zile şi i-a
antrenat", a declarat Rikardsen.

Animale folosite 
în scopuri militare

Un colonel rus, care a scris
anterior despre utilizarea în
scopuri militare a mamiferelor
marine, a ridicat din umeri atun-
ci când Norvegia şi-a exprimat
îngrijorarea. Dar nu a negat că
delfinul ar fi putut scăpa de la
Marina rusă.

Intervievat de staţia rusă
Govorit Moskva, colonelul vik-
tor Baranets a declarat< „Dacă
am folosi animale pentru spi-
onaj, chiar credeţi că le-am pune
o etichetă cu un număr de tele-
fon scris cu mesajul «vă rugăm
să apelaţi acest număr?»”.

“Avem delfini militari care au
roluri în luptă, nu am ascuns
acest lucru", a spus colonelul. „În
Sevastopol (Crimeea), avem un
centru de delfini militari, instru-
iţi să rezolve diferite sarcini, de
la analizarea fundalului mării
până la protejarea unei zone în
mare, uciderea scafandrilor
străini şi ataşarea minelor pe
navele străine”.

Centrul pentru delfini din
Crimeea fusese sub controlul
ucrainean, dar din 2014 este al
armatei ruse, când forţele ruseşti
au ocupat peninsula.

Profesorul Rikardsen, care
predă la Universitatea din Trom-
so, a menţionat că “delfinul alb,
ca şi alţi delfini şi balenele uci-
gaşe, sunt destul de inteligente<
sunt animale arctice şi destul de
sociabile, pot fi instruite ca un
câine”.

Un “delfin spion” rus, 
descoperit în timp ce urm[rea

nave norvegiene

Pagină realizată de
Ruxandra Filip 



8.05 Desene animate
10.55 Trendmania
13.05 Bagajul 14.10
În capcană – ser.
germ. 14.45 Țestoa-
se Tini Ningea – film
am. 16.50 Maimuța
Charly în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Eu și prin-
țul meu  -  film am-
ceh  22.20 Trans-
portatorul – film
am-fr. 0.15 Jocuri
nemiloase – film am.
2.10 Motivul – ser.
can.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 10.18 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
Suma 15.35 Bise-
rica vie 16.35 Șan-
sa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte 

7.35 Clubul de puști
9.55 Infinity Nado -
ser. chin.  11.45 Bran-
dmania  13.40 Femeia
adevărată – magazin
de stil de viață 15.25
Secolul XXI. -  legen-
dele trăiesc cu noi.
15.55 Câini și pisici –
film am. 17.50 Mag-
num – ser. am. 19.00
Jurnal RTL 21.00 Mi-
cul nostru sat – ser.
magh. 22.05 Brazilia-
nul – film magh. 0.15
22 Jump Street – De-
tașamentul celor de-
pășiți de vârstă – film
am.

7.00 Oanapp (r) 9.00
Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 Hand-
bal feminin 12.30 Cap
compas 13.00 Memori-
alul Durerii - o istorie
care nu se `nva\[ la
;coal[ 14.00 Gala
umorului 15.00 Femei
de 10, b[rbat de 10
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00
Stelele circului din Bei-
jing< Legenda lui Mulan
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Sub
soarele Toscanei 22.10
Onoare ;i respect 0.10
Zile cu stil (r) 0.35 Mo-
torvlog (r) 1.10 vivat
Fran\a (r) 2.45 Onoare
şi respect (r) 4.35 Ar-
măsarul sălbatic (r)
5.25 Zile cu stil (r) 5.55
Imnul României 6.00
Motorvlog 6.30 Tele-
hopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00  Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
14.00 Asta-i
Rom]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) 2.00 ROven-
tura 3.00 Puterea
dragostei (r) 5.30
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Austin 10<00
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Spania 12<45 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Austin 13<30 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania 17<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 19<30 Fotbal< Pre-
mier League 21<35 Fot-
bal< Premier League
23<35 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Raliuri<
Campionatul European
de raliuri, în Spania
1<00 Ciclism< Turul Ro-
mandiei 1<45 Ciclism<
Turul Yorkshire 2<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 4<00 Ci-
clism< Turul Romandiei
5<00 Ciclism< Turul
Yorkshire 6<00 Ciclism<
Turul Romandiei 

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți
și voi animale? –
ser. germ. 9.55
Prietenii lui Noe
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jur-
nal. 13.45 Doc
Martin – ser. engl.
14.35 Havaii al-
baștri – film am.
16.15 Regina
ceardașului – film
magh. 18.00 În-
ger gastronomic
20.30 Aventură
de o singură vară
– ser. magh. 21.30
Femei în fața mea
și după mine -
film am-engl.
23.10 vâltoarea -
film engl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gabriel Garko,
“Onoare ;i respect” -

22.10

Florentina Opriş,
“Sport, diet[ ;i o
vedet[“ - 11.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut 12.30 :i f[r[ s]ni
exist[ Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut 16.45 Um-
bre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 Dulce-
am[rui 22.00 Mo;te-
nirea 23.00 Dragoste
cu `mprumut 0.00 Și
fără sâni există Paradis
2.00 Moștenirea (r)
2.45 Doctorul casei
3.30 Daria, iubirea
mea (r) 4.30 Mo;te-
nirea 5.15 M]ine e o
nou[ zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (r)   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Camera de
r]s (r) 9.30 Tele-
shopping 10.30 Se-
crete de stil 11.00
Benny Hill Show
11.30 Cu lumea-n
cap  12.00 Tele-
shopping 13.30
Stela Popescu în di-
alog cu Irina Drăgă-
nescu 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Schimb de mame (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 La limita
extrem[ 22.30 Cu
m]inile curate (r)
0.30 Ultimul cartu;
(r) 2.30 Ronal Bar-
barul (r) 4.30 Benny
Hill Show 5.30 Fo-
cus (r) 6.50 Tele-
shopping

7.30 #Creativ 8.00 Aven-
tur[ urban[ 9.00 Şah-mat
9.30 M.A.I. aproape de
tine 10.00 vreau să fiu
sănătos! 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Construc-
torii de visuri 12.00 Re-
member Eurovision 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Fa\a nev[zut[ a lu-
mii 14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Toate
pânzele sus! 16.30 Exclu-
siv `n Rom]nia 17.15
vorbe;te corect! 17.25
Live sal[ 17.30 Handbal
feminin 19.00 Teleenci-
clopedia  20.00 Telejurnal
21.00 Destina\ia Tel Aviv
22.00 Aventurile c[pitan-
ului Alatriste 23.00 Pro-
fesioni;tii... cu Eugenia
vod[ 0.00 Ora zero 1.10
Anchetele comisarului
Antonescu (r) 2.10 Aven-
turile c[pitanului Alatriste
3.05 Toate pânzele sus! (r)
4.00 Exclusiv ̀ n Rom]nia
(r) 4.40 Ora zero 5.30 Im-
nul României 5.35
Teleshopping 6.30 Politic[
;i delicate\uri (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00 Ce
spun rom]nii (r)
14.15 Cântă acum
cu mine (r) 16.15
Românii au talent
(r) 19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Greu de
ucis 4 22.30 Labir-
intul< Încercările
focului 1.00 Pe
bune?! (r) 2.00
Greu de ucis 4 (r)
4.00 Labirintul<
Încercările focului
(r)  6.00 Lec\ii de
via\[ (r) 

7.15 Omul nostru din
Havana (r) 9.30 La
bloc (r) 11.45 Apoc-
alipsa (r)  13.45 Nou[
luni (r) 15.45 Hotelul
Marigold 18.15 La
bloc 20.30 Alexander
și cea mai oribilă zi
22.15 Organiza\ia
East 0.30 Terapie spe-
cial[ 2.15 Organiza\ia
East (r) 4.15 La bloc
(r) 6.30 Ce spun
rom]nii (r) 

7.00 Observator 10.00
Fructul oprit 13.00 Obser-
vator 13.30 Lassie 15.15
Blonda de la drept 2 17.15
Plasa de stele 19.00 Ob-
servator 20.00 iUmor
22.30 Liber ca pas[rea
cerului 23.30 Termina-
torul (r) 2.30 Lassie (r)
4.15 Blonda de la drept 2
(r) 6.00 Observator

6.30 :tiri 9.00 “La psi-
holog” 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 :tiri 12.00
Agenda Public[ (r)
13.30 Urcatu’ Oilor la
Munte în Țara Oașului,
realizator Ioan Ani\a;
17.30 Taina credin\ei
(limba maghiară), real-
izator Eva Laczko, invitat
pastorul reformat Racz
Ervin ;i preo\ii Pallai
Béla ;i Roman Ioan
20.00 Via\a la \ar[ cu
Ioan Anița; 21.00 “Iat[
omul” cu Gabriel
Ghi;an
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Aitor Luna,
“Aventurile 
c[pitanului 

Alatriste” - 22.00

Jeffrey Wright,
“Greu de ucis 4” -

20.00

Pallai Béla, invitat
la “Taina credin\ei”

- 17.30

Ana Layevska,
“M]ine e o nou[ 

zi” - 18.00

Steve Carell,
“Alexander ;i cea
mai oribil[ zi” -

20.30

Keanu Reeves,
“La limita 

extrem[“ - 20.00
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De-a lungul vieţii, fiecare
dintre noi, indiferent ce
forme de învăţământ urmăm,
parcurgem o serie de etape
care ne pregătesc pentru tot
ceea ce înseamnă viaţă pro-
fesională. Ne calificăm fără
oprire, cu alte cuvinte. Desig-
ur, conform specialiştilor,
formarea continuă are rostul
ei, demn de avut în vedere
pentru succes în carieră.

Aceste etape de pregătire,
denumite etape de formare pro-
fesională, ne califică pentru o
anumită meserie. Cunoştinţele
ni le aprofundăm şi după ter-
minarea studiilor, că vorbim de
studii liceale, de facultate, mas-
terat. 

Diferenţa dintre formare
şi dezvoltare profesională

Cu sprijinul unor cursuri de
dezvoltare personală şi profe-
sională, foarte bine împletite, în
funcţie de ţinta pe care o avem,
reuşim să completăm paleta de
cunoştinţe ce o deţinem, teoret-
ice sau practice, prin adăugarea
unor competenţe noi. Ce rol are
de fapt dezvoltarea personală în
toată povestea legată de carieră?
Specialiştii susţin că are un rol
foarte important pentru că nu
ne putem dezvolta pe un singur
plan anume şi să avem pretenţia
să fim oameni de succes în
meseria noastră. Totul se mişcă
într-o viteză foarte mare şi acasă,
dar şi la serviciu. Timpul pare
un factor stresant în cazul în care
nu ştim să îl gestionăm. Inter-
vine aici dezvoltarea personală
care ne învaţă de fapt ce e im-
portant pentru noi şi ce nu.
vrem să rămânem competitivi
la serviciu, vrem să fim la curent

cu tot ceea ce e nou pentru a nu
fi depăşiţi de situaţii, vrem să
încheiem proiecte în timpul ce
ne e cerut să o facem? Ei bine,
dacă răspunsul la aceste între-
bări este unul afirmativ, e cert
că trebuie să ştim cum să pro-
cedăm pentru toate acestea.
Ştim prea bine că formarea pro-
fesională ne ajută să acumulăm
cunoştinţele necesare punerii în
practică a unei meserii,
oferindu-ne inclusiv aptitudini
necesare practicii. Dezvoltarea
profesională, la fel ca dezvoltarea
personală, ne sprijină să
dobândim cunoştinţe noi, abil-
ităţi noi în meseria ce o prac-
ticăm deja. 

Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii

Prin dezvoltarea profesion-
ală învăţăm mult mai multe lu-
cruri noi din domeniul în care
muncim, dar şi din alte domenii
înrudite într-un fel sau altul cu
domeniul nostru de lucru. Dez-
voltarea profesională, la fel ca şi
cea personală, presupune să ne
implicăm activ în activităţi de
perfecţionare profesională. vom
reuşi să dezvoltăm abilităţile ce
le avem şi să atragem unele noi.
Atât dezvoltarea personală, cât
şi cea profesională, ne ajută să
ne îmbunătăţim calitatea vieţii,
relaţiile cu cei din jur, cariera şi
starea de sănătate. Cele două
tipuri de dezvoltare ne deschid
calea spre o serie de oportu-
nităţi. Aici vom enumera în
încheiere doar câteva din ele:
noi oportunităţi de dezvoltare a
carierei, îmbunătăţirea capac-
ităţii de a lua decizie, de a face
anumite schimbări, îm-
bunătăţirea atitudinii, a cunoşt-
inţelor şi aptitudinilor ce le
avem.

La fel ca în cazul unei di-
ete, planul nostru de dez-
voltare personală poate fi
soldat cu un eşec din mai
multe motive. Ca orice plan,
cel legat de dezoltarea per-
sonală este şi el un proces.
Şi nu e un proces simplu, ci
e unul complex, unul per-
sonal şi continuu. 

Niciunul dintre noi nu s-a
născut cu lecţia învăţată, în
cazul fiecăruia dintre noi este
loc de mai bine. Dezvoltarea
personală înseamnă tocmai as-
ta: cu puţin efort putem să ne
îmbunătăţim situaţia zi de zi,
putem ajunge la mult visata îm-
plinire din punct de vedere per-
sonal şi profesional.

Dezvoltarea personală pre-
supune practicarea unor activ-
ităţi menite să ne ajute la dez-
voltarea talentelor, abilităţilor
personale şi toate acestea, ca un
tot unitar, să conducă la re-
alizarea viselor ce le avem. Spe-
cialiştii susţin că acest concept
de dezvoltare personală include
atât activităţi formale, cât şi in-
formale, e un proces continuu
de evoluţie şi pentru a reuşi în
planul nostru de dezvoltare per-
sonală e primordial să înţelegem
care sunt nevoile noastre, cum
dorim să ne fie viaţa, ce
înţelegem noi prin evoluţie. 

Stabilirea obiectivelor

Există aşadar câteva reguli
simple care ne ajută să ducem
planul la bun sfârşit. În primul
rând trebuie să ne stabilim
obiectivele. Stabilirea lor se va
face ferm şi focusat pe acestea.
Conform specialiştilor în dez-
voltarea personală, e foarte im-

portant să avem obiective în vi-
aţă pentru că asta stă la baza
evoluţiei noastre. Obiectivele
personale nu trebuie privite ca
pe ceva dificil, ele nu ar trebui
să ne împiedice în activităţile
noastre de zi cu zi. În categoria
obiectivelor personale intră cele
legate de carieră, cele referitoare
la viaţa sentimentală, la planul
nostru financiar şi aşa mai de-
parte. Obiectivele le putem pune
pe mai multe categorii. Sunt
obiective marti, mici, obiective
pe termen scurt, mediu sau lung.
Ca să le putem atinge, e indicat
să le notăm pentru ca mai apoi,
cu ajutorul unui plan de acţiune,
să le atingem. 

Originalitatea, cheia
succesului în dezvoltarea
personală

Al doilea aspect important,
o a doua regulă, se referă la sta-
bilirea unui termen limită de re-
alizare a planului. Trebuie să
ştim ce ne propunem şi mai ales
în cât timp ne propunem să re-
alizăm planul sau să atingem
obiectivele. Se vor lua în calcul
şi factorii ce stau la baza lui. Un
alt punct important este să avem
un plan ce să fie al nostru, că
doar tocmai de aceea vorbim de
evoluţie personală. Nu suntem
la fel unii cu alţii şi ceea ce
funcţionează la unul, nu merge
neapărat la altul. Aşadar, origi-
nalitatea e şi ea cheia succesului
în planul dezvoltării noastre per-
sonale.

Pe lângă aceste aspecte, atun-
ci când ne propunem să ne dez-
voltăm pe plan personal e bine
să ne înarmăm cu ambiţie, cu
încredere în noi înşine, să cre-
dem că suntem capabili să facem
ceva mai mult pentru noi.  

Reguli simple pentru succesul
unui plan de dezvoltare 

personal[

Dezvoltarea 
personal[ 

completeaz[ 
paleta de abilit[\i
a fiec[ruia din noi



7.00 Lumea astro
8.05 Desene anima-
te 10.55  Gospodina
anului  14.50 Alex
și Emma  – film am.
16.50 Maimuța
Charly în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Jurassic
World – film am.
22.30 Pompeii –
film am-germ. 0.50
Anaconda – film
am-braz-peruan
2.50 Delta – film
magh-germ.

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 ma-
sa 14.35 Expres car-
patin 15.35 Familia
19 16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de
puști 9.40 Infinity
Nado – ser. chin.
10.10 Preferatele
lui Noe 12.15 Cele
mai frumoase ora-
șe din Ungaria
15.40 Micul nos-
tru sat -  ser. magh.
16.50 Academia
de poliție 5 -  film
am. 19.00 Jurnal
RTL  19.55 Omul
de fier 2 – film am.
22.35 Șefi spurcați
– film am. 

7.00 Oanapp (r)8.00
Oanapp (r) 9.00 Fer-
ma  10.00 Pescar
hoinar  10.30 Natură
şi aventură  10.00
Pescar hoinar 10.30 
Natură şi aventură
11.00 Handbal mas-
culin< CSM Bucure;ti
- AHC Dobrogea Sud
Constan\a 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Reconstituirea
15.00 Drag de Ro-
m]nia mea 17.00
D’ale lu’ Mitic[ 18.00
Stelele circului din
Beijing< Legenda lui
Mulan  19.00  E vre-
mea ta! 19.45 Sport
20.10 Burebista 22.40
O afacere regală 23.45
Filler 1.10 Drag de
Rom]nia mea (r)2.50
Reconstituirea (r)
5.55 Imnul României
Poate nu ;tiai 

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
vulturii de noapte (r)
14.30 Bravo, ai stil!
(r) 16.30 vacanţa
Mare< Leana s-a în-
tors! 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00 Ex-
atlon 23.00 FanAre-
na 0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Asta-i
Rom]nia! (r) 2.45
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! (r) 3.30
Teo Show (r)5.00
ROventura (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit9<30Snooker<Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 12<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania   12<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania  13<15 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania  14<45Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania 16<05 Omnis-
port< Watts  16<15
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 19<00
Curse de maşini< WT-
CR, la Hungaroring, în
Ungaria 19<30 Ciclism<
Turul Romandiei
20<25 Ştirile Eurosport
20<30 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 23<55 Ştirile Eu-
rosport  0<00 Ciclism<
Turul Romandiei   1<15
Ciclism< Turul York-
shire 2.30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 4.00  Ciclism< Tu-
rul Romandiei 

8.40 În mâna lui
Dumnezeu 9.15 Cro-
nica catolică 9.55 Ro-
me Reports  10.20 Re-
ligia multicoloră
11.10 Religie și liber-
tate 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz  14.20 Biseri-
cile artei, Leonardo da
vinci, un geniu la Mi-
lano 15.45 Magdolna
– film magh. 19.35 Te
iubim doctore - ser.
australian  23.05 Ziua
mamelor – film am.
2.35 Ruj și mătase –
mag. pt. femei

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Ion Dichiseanu,
“Burebista” - 20.10

Lili Sandu,
‘FanArena “- 23.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r)  8.45
Dulce-am[rui (r) 9.15
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r)  12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Dulce-am[rui
(r) 14.45 Dulce-
am[rui (r)  15.45
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut  0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 Moștenirea (r)
2.45 Doctorul casei (r)
3.30 Daria, iubirea mea
5.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 6.00 Umbre din tre-
cut

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy
News 8.45 Casa<
construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Tele-
shopping 13.30
Benny Hill Show
14.30 Elle on Tv
15.00 În bucătărie
cu Horia vîrlan
16.00 Cronica câr-
cotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
23.00 La limita ex-
tremă (r) 1.00 La
bani, la cap, la oase
3.30 La bani, la cap,
la oase 5.30 Flash
monden (r)

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul credin\ei
9.30 Pro patria 10.00 În
grădina Danei 10.35 vi-
aţa satului 11.50 Minu-
tul de agricultură 12.00
viaţa satului  13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal 14.30 Politică
şi delicateţuri   15.30
Prințesa Gheții 17.15
Destina\ia  Tel Aviv
17.25 Live sală 17.30  
Handbal masculin"<
AHC Potaissa Turda -
CS Dinamo Bucureşti
19.00 Ioan Paul al II-lea<
Un papă care a scris is-
torie  20.00 Telejurnal
21.00 Ioan Paul al II-
lea< Un papă care a scris
istorie  22.00 Concert
Fuego 0.00 Garantat
100%  1.10 vara simfon-
ic (r) 2.40 Destina\ia  Tel
Aviv 3.50 Universul
credinţei (r) 4.40 Univer-
sul credinţei (r) 5.30 Im-
nul Rom]niei 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâm-
plă doctore ?  10.30
Arena bucătarilor
11.00 Ferma (r) -
Un nou `nceput
13.00Apropo Tv
14.00 Ferma (r) -
Un nou `nceput
18.00 România, te
iubesc!  19.00 Ştir-
ile Pro Tv 20.00
Sărutul Dragonu-
lui 22.00 Cântă
acum cu mine 0.00
Apropo Tv (r)1.00
Las fierbinți (r)
3.00 Sărutul Dra-
gonului (r) 4.30
Arena bucătarilor
(r)5.00 Ce spun
românii (r)

8.30 La bloc (r)
10.45 LOL (r)  12.45
Nouă luni (r) 14<45 
Alexander și cea mai
oribilă zi (r)   16.30
Pe urmele dinozau-
rilor 18.15 La bloc
20.30 Trădător 22.45
S-a întâmplat într-o
vară 0.45 Trădător (r)
2.45 S-a întâmplat în-
tr-o vară (r) 4.15  La
bloc (r) 5.15 La
M[ruţă 

7.00 Observator 10.00
Scena misterelor 13.00
Observator 13.45 Prințe-
sa îndărătnică 16.00
Familii la cu\ite (r) 19.00
Observator 20.00 Liber
ca pas[rea cerului 21.00
vecini de coșmar 23.00
iUmor (r) 1.30 Prințesa
îndărătnică (r) 3.30
Fructul oprit (r) 6.00 Ob-
servator

9.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, realiza-
tor Mihaela Ghiță, invi-
tat pr. Marcel Malanca,
protopop ortodox de
Oa; 13.00 În Slujba Co-
munității, realizator Mi-
hai S[lceanu, invitat
Florin Găzdac, consilier
Relații cu publicul la Pre-
fectură (reluare) 18.00
Urcatu’ Oilor la Munte
în Țara Oașului, realiza-
tor Ioan Ani\a; 20.00 În
Slujba Comunității (r)
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Michelle 
Trachtenberg,

“Prințesa Gheții “
- 15.30

Mihaela Rădulescu,
“Ferma” - 14.00

Florin Găzdac, 
invitat la emisiunea

“În Slujba 
Comunității” - 13.00

Don Cheadle
“Trădător” - 20.30

Ramona Hanganu,
“Moștenirea” - 22.00

Keanu Reeves,
“La limita extremă” 

- 23.00
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Leurda se numără printre
plantele care ies la lumină
primăvara destul de de-
vreme. În această perioadă o
puteţi culege dumneavoastră
din păduri, sau o puteţi
cumpăra din pieţele săt-
mărene.

Se pare că sunt foarte puţine
persoanele care cunosc faptul că
leurda pe lângă faptul că este folosită
cu succes în bucătărie ca salată sau
poate fi folosită pentru prepararea
anumitor ciorbe în care se pretează
adăugarea usturoiului, ea are şi o
serie de valenţe curative. 

Potrivit unor aprecieri, este con-
sumată şi de unele animale. Se
spune că şi urşii o caută când ies
din hibernare, pentru a-şi curăţa
stomacul, intestinele şi sângele. Mai
este denumită popular "usturoiul
ursului", "usturoiul ţiganului" şi
"ceapa vr[jitoarei". 

Boli care pot fi 
ameliorate/tratate 

Leurda este recomandată în
cazuri precum< Tromboflebită,
trombozele în general> Prevenirea
accidentului vascular> Ateroscle-
roză, bolile cardiace> Hipertensi-
unea arterial[> Reumatismul,
reumatismul degenerativ> Oprirea
procesului de îmbătrânire> Înlătu-
rarea efectelor nocive ale nicotinei
şi ale fumatului> Prevenirea şi
tratarea guturaiului, gripei şi a in-
fecţiilor respiratorii> Tratamentul
hemoroizilor> Remediu pentru răni
deschise sau pielea înăsprită a pi-
cioarelor> Remediu împotriva
negilor.  

Iată cum te poţi trata 

Tromboflebita, trombozele în
general reacţionează pozitiv la cure
de minimum 20 de zile cu suc de
leurdă, câte 1-2 pahare / zi, pe stom-
acul gol. În perioadele când nu se
poate folosi suc proaspăt, se admin-
istrează tinctură de leurdă< 1 lin-
guriţă diluată în 1/2 pahar apă, de
4 ori / zi, în cure de câte 1 lună, cu
1 săptămâna de pauză. 

Leurda are printre cele mai put-
ernice efecte fluidifiante sanguine
şi antiagregante plachetare dintre
plantele medicinale din flora euro-
peană.

Prevenirea accidentului vascu-
lar, a sechelelor după accidentul vas-
cular< se face o cură de 2 săptămâni
cu salată de leurdă. Se consumă câte
o porţie de salată, obţinută dintr-o
mână de frunze, în fiecare
dimineaţă. Când nu se găsesc frun-
ze proaspete de leurdă, se continuă
tratamentul cu tinctură, minimum

2 luni< 1 linguriţă în 1/2 pahar cu
apă. Se administrează de 4 ori / zi,
pe stomacul gol. În caz de Ateroscle-
roză, bolile cardiace asociate unor
valori ridicate ale colesterolului,
leurda este pe termen lung adju-
vantul ideal în tratarea bolilor car-
diace (ischemie, aritmie, tahi-
cardie), având un rol puternic de
reducere a colesterolului, ̀ mpiede-
carea formării trombilor şi în
scăderea tensiunii arteriale dacă este
administrată în cure de câte 2-3 lu-
ni, cu 2 săptămâni de pauză, sub
formă de tinctură. Se ia 1 linguriţă
de tinctură diluată în puţină apă,
de 4 ori / zi, înaintea meselor prin-
cipale. În timpul primăverii, este
foarte utilă o cură cu salată de leur-
dă, cu o durată de minimum 2 săp-
tămâni. 

În Hipertensiunea arterială< se
administrează tinctură, câte 4 lin-
guriţe pe zi, diluate în foarte puţină
apă (mai ales în cazul în care este
contraindicat aportul suplimentar
de lichide), timp de 2 luni, cu 2 săp-
tămâni de pauză. 

Reumatismul, reumatismul de-
generativ  reacţionează favorabil la
o cură de 3 săptămâni cu suc de
leurdă, timp în care se consumă câte
2 pahare de suc/zi, dimineaţa, pe
stomacul gol. În paralel, se ţine o
cură vegetariană cu multe crudităţi.
Sucul de leurdă are puternice efecte
depurative, fiind eficient şi în
tratarea sclerodermiei, psoriazisu-
lui, acneei şi în general a bolilor de
piele care apar pe fondul intoxicării
organismului. 

Oprirea procesului de îm-
bătrânire se poate realiza con-
sumând zilnic salată de leurdă,
înaintea meselor principale, pe o
perioadă cât mai îndelungată, în
timpul sezonului de recoltare. 

Efectele nocive ale nicotinei si
ale fumatului pot fi  înlăturate con-
sumând suc de leurdă, câte 2 pa-
hare/zi, dimineaţa şi seara, pe o pe-
rioadă de minimum 2 săptămâni.
Atât clorofila din frunzele proaspete
de leurdă, cât şi anumite substanţe
similare cu cele conţinute de usturoi
au efecte antitoxice. 

În medicina populară, sucul de
leurdă este un vechi remediu îm-
potriva negilor. 
Câteva picături de suc de leurdă
puse peste negi sau mici comprese
cu un terci de frunze de leurdă, fix-
ate cu tifon, vă scapă de negi, numai
după câteva şedinţe de tratament.

Leurda este mult mai bine tol-
erată de sistemul digestiv decât us-
turoiul, însă la persoanele cu stomac
sau colon extrem de sensibil poate
provoca stări de jenă sau uşoare
crampe. Mamele care alăptează nu
vor consuma leurda, deoarece
aceasta transmite un gust neplăcut
laptelui.

Text selectat de Ioan A.

Leurda nu este numai un 
aliment, ci ;i un remediu 
în cazul mai multor boli

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
Lumea astro  13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet -  ser. turc
21.45 Banca –
show comercial
0.25 Detectivi pri-
vați – doc-reality
magh. 5.30  Inspec-
torul Alex – ser.
pol.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Plane-
ta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de diminea-
ță  10.05 Astro Show
13.15 Favoritele lui
Noe 13.50 Familia
mea și alte specii uma-
ne -  ser. am.  15.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 16.20 Se-
cretele nisipului – ser.
braz. 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
22.30 Între prieteni –
ser. magh. 23.05 Șeful
în incognito – doc.
reality 1.15 Arcașul
verde – ser. am. 3.30
A fost odată o Germa-
nie – thriller germ.

7.00 Oanapp 9.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 Femei
de 10, b[rba\i de 10
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Mo-
torvlog 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO< Chi-
na - `n c[utarea unui so\
15.00 Oanapp 16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 17.00 OanApp
18.00 Prim[vara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România!  21.10
Dragoste f[r[ internet
22.45 Discover Rom]nia
23.00 Puterea speran\ei
0.00 Câştigă România!
(r)  1.06 Filmul de art[
3.24 Duminica filmului
românesc 5.02 Puterea
speran\ei 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 Kosem 11.00
Puterea dragostei
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 Pre\ul feri-
cirii 23.00 Super
potriveala 0.30
Știrile Kanal D (r)
1.30 Super
potriveala (r) 2.45
Puterea dragostei
4.45 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<00 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Ciclism<
Turul Romandiei
10<45 Ciclism< Turul
Yorkshire 12<00 Ci-
clism< Turul Italiei
13<00 Ciclism< Turul
Romandiei 14<00
Snooker< Campionat-
ul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 15<45 Snooker<
Campionatul Mondi-
al, la Sheffield, în Re-
gatul Unit 19<00
Călărie< Liga Globală
a Campionilor 19<30
Polo pe iarbă< Linia de
polo 20<00 Ciclism<
Turul Yorkshire 20<20
NEWS 186 vTR
20<30 Fotbal< Premier
League 21<55 Fotbal<
Premier League 23<55
Ştirile Eurosport 0<05
Ciclism< Turul Ro-
mandiei 1<15 Ciclism<
Turul Yorkshire 2<30
Snooker< Campionat-
ul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 4<00 Ciclism<
Turul Yorkshire 5<00
Ciclism< Turul Italiei
6<00 Ciclism< Turul
Romandiei 

7.45 Magazin pen-
tru rromi 8.50 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Docto-
rul din provincie -
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.50 Mâncă-
ruri simple și rapide
cu Jamie 15.20 Dra-
goste infinită – ser.
turc 16.10 Șase su-
rori – ser. span.
17.10  Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Oficiul legen-
delor – ser. fr. 23.30
1890 – ser. slov. 0.50
NCIS – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Hannah James,
“Puterea 

speran\ei” - 23.00

Talat Bulut,
“Pre\ul fericirii” -

20.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce- am[rui 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Teleshopping
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
Mo;tenirea 23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Moștenirea (r)  5.15
M]ine e o nou[ zi (r) 

7.20 Stela Popescu în
dialog cu Irina
Drăgănescu (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Pa-
chetul 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din ini-
ma Rom]niei 0.00
Mircea Albulescu –
in dialog cu Ana
Ularu 2.00 Pachetul
(r) 4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r)  6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 #Cre-
ativ 9.30 Tema zilei 9.45
Teleshopping 10.00 Arip-
ile Nordului 10.55 Fran-
cisc 11.00 Ca’n via\[
12.00 Teleshopping 12.30
EuRo19 13.00 vreau s[
fiu s[n[tos 13.30 Doar s[
gusta\i 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
16.10 Maghiara de pe
unu 16.55 Francisc 17.00
Aripile Nordului 17.50
Remember Eurovision
18.00 EuRo19 18.30
Banii t[i 19.00 Fe\e-fe\e
19.55 Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 20.30
Tema zilei 21.00 EuRo19
22.10 Teatrul Naţional de
Televiziune 23.55
vorbe;te corect 0.00 Tele-
jurnal 0.30 Fe\e-fe\e 1.25
Teatrul Naţional de Tele-
viziune 3.05  Discover
Rom]nia 3.20 Telejurnal
3.45 Tema zilei (r) 4.15
Aventura urban[ 5.05
Banii t[i  5.30 via\a satu-
lui 5.55 Imnul României 

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[ruţă  17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Pe
bune?!  23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Greu
de ucis 4 (r) 2.30
Lec\ii de via\[ (r)
3.15 vorbeşte lumea
(r)  5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv *Meteo

7.45 Hotelul Marigold
(r) 10.30 La bloc (r)
12.45 Alexander și cea
mai oribilă zi (r) 14.30
LOL 16.30 S[lbaticul
18.15 La bloc 20.30
De neoprit 22.30 Mu-
lan< Rise of a Warrior
0.45 De neoprit (r)
2.30 Mulan< Rise of a
Warrior (r) 4.00 La
bloc 5.45 La M[ru\[ 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Feti\a mea 16.00 Obser-
vator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Insula iubirii  23.00 Xtra
Night Show 1.00 vecini
de co;mar (r) 2.45 Acces
direct (r) 4.15 Feti\a mea
(r) 6.00 Observator 

6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
cu Ioana Zaharia
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (relu-
are) 17.30 “Panoram-
ic Sportiv”, realizator
Ionu\ Bl[jean 18.30
Info Electoral, realiza-
tor Mihai Sălceanu
20.00 Agenda Publică,
dezbatere electorală,
realizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Gianina Corondan,
“Fe\e-fe\e” - 19.00

Emilian Oprea,
“Vlad” - 20.30

Wei Zhao,
“Mulan< Rise of a
Warrior” - 22.30

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic

Sportiv” - 17.30

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui” -

21.00
Dolph Lundgren,

“Pachetul” - 20.30

Sup[ u;uric[ de macri;

Mod de preparare<

Macrișul curățat și spălat se
pune la fiert în apă ușor sărată.
Între timp, din făină și ulei se pre-
pară un rântaș mai slab, chiar cât
să înceapă să devină slab auriu.

Când supa începe să fiarbă se
adaugă zahărul și rântașul, apoi
iaurtul (sau sana) se amestecă bi-
ne, adăugând una câte una, 4-5
linguri de zeamă fierbinte și se
toarnă în supă. Se mai fierbe 5-6
minute, iar busuiocul, dacă se fo-
losește, se pune în mâncare chiar
înainte de a se lua de pe foc. Este
o mâncare foarte ușoară, indicată
după alimentele grele de la sărbă-
tori.

Ingrediente< 

1 kg de macriș curățat, 2 lin-
guri de făină, 3-4 linguri de ulei,
200-250 g de sana sau iaurt,
(eventual puteți folosi și smân-
tână, dar nu prea acră) un sfert
de linguriță de zahăr, sare, even-
tual o crenguță de busuioc

proaspăt.

Cocktail de mere ;i lime

Mod de preparare<

Merele se curăță, se spală și se
storc cu storcătorul de fructe. Se
adaugă sarea de lămâie și puțină
apă, pentru a păstra culoarea su-
cului cât mai plăcută. Pentru pre-
pararea coctailului lime-ul de spa-
lă bine și se taie în 8 bucăți, sau se
feliază. Se pune peste ele îndulci-
torul (zahărul sau mierea) și se la-

să așa circa o oră, după care lime-
ul se stoarce bine, fie cu o lingură,
sau cu o furculiță, fără să se scoată
bucățile de fructe din vas. Se adau-
gă gheața și se umple paharul cu
suc de mere. Dacă doriți să pre-
parați un cocktail cu alcool, se va
folosi o cantitate mai mică de suc
de mere, aceasta înlocuindu-se cu
40 ml vodcă și 20 ml rom. Se poate
decora cu felii de lămâie, frunze
de mentă, sau eventual batoane
de scorțișoare. 

Ingrediente<

Un lime (calculat pentru fie-
care porție de aproximativ 400
ml), 2 linguri de zahăr (sau de
miere), 4 mere, câteva cristale
de sare de lămâie, gheață (cuburi
sau pulbere), felii de lămâie,
frunze de mentă, sau batoane

de scorțișoare pentru ornat.

Tort de ciocolat[ăcu blat f[r[ăcoacere

Mod de preparare<

Cu ajutorul unui blender, mă-
runțim biscuiții și îi punem într-
un bol împreună cu untul topit.
Amestecăm bine până la omoge-
nizare. Într-o formă de copt cu
inel detașabil, întindem în blat
egal biscuiții pregătiți anterior, ta-
sând bine bompoziția. Punem la
forma la frigider pentru 1-2 ore.
Într-un bol mai mic amestecăm
gelatina cu sucul de portocale. O
lăsăm la hidratat pentru 15 minu-

te. Într-un vas așezăm ciocolata
neagră mărunțită. Turnăm 400 ml
de frișcă și amestecăm până la
omogenizare. Adăugăm zahărul
și amestecăm foarte bine. Cu aju-
torul unui mixer, batem 600 ml
de frișcă până obținem o spumă
tare. Adăugăm ciocolata cu frișcă
și amestecăm foarte bine. Topim
gelatina în cuptorul cu microun-
de, pe urmă o turnăm în crema
de ciocolată anterior preparată.
Amestecăm totul foarte bine până
la omogenizare, apoi turnăm com-
poziția obținută peste stratul de
biscuiți și punem tortul la frigider
pentru 5-6 ore, pentru solidificare,
apoi îl ornăm după plac.

Ingrediente<

500 g biscuiți, 200 g unt, 1
kg frișcă, 200 g ciocolată neagră,
200 g ciocolată cu lapte, 200 g
zahăr, 240 ml suc de portocale,

30 g gelatină

G[lu;te cu brânz[, sa strapachka

Mod de preparare<

Cartofii se răzuiesc mărunt și
se storc. Se amestecă cu făina și
cu oul, precum și cu puțină apă,
până se obține o consistență păs-
toasă, mai tare. Se pune la fiert
apă cu sare, într-un vas mai mare,
iar în apa clocotită aluatul se mă-
runțește sub formă de găluște mi-
cuțe. După ce acestea s-au fiert se

strecoară, fără spălare. Baconul
tăiat în dungulițe de câte un deget
se prăjește în puțină untură. Se
scot bucățile de bacon, iar când
untura rămasă s-a răcit puțin, se
presară în ea brânza și se amestecă
bine. Se adaugă usturoiul pisat,
smântâna, puțină sare și le punem
din nou pe foc, la temperatură mi-
că, amestecând până dă un clocot.
Adăugăm g[luștele și le învârtim
în acest amestec, iar la servire se
ornează cu fâșiile de bacon. 

În anumite zone, după ce se
amestecă brânza preparată cu gă-
luștele, aceasta se mai dă puțin și
la cuptor.

Ingrediente<

500 g cartofi curățați, 250 g
făină, un ou, o lingură de untură,
200 g bacon afumat, 200 g brân-
ză de oaie, un cățel de usturoi, 4
linguri de smântână, puțină sare

și eventual piper măcinat.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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V-aţi simţit vreodată
copleşiţi de probleme şi aţi
decis că rezolvarea constă în
mâncare? V-aţi găsit vreodată
mâncând fără ca de fapt să
simţiţi foame? Acestea sunt
efecte ale mâncatului
emoţional, care intervine pe
fondul unor probleme nere-
zolvate şi care exercită o pre-
siune foarte mare asupra gân-
durilor şi sentimentelor.

Ceea ce face mâncatul
emoţional este să transforme acţi-
unea de a mânca în sine într-un
refugiu - într-un spaţiu care oferă
confort şi siguranţă şi din care
poate deveni greu de ieşit. Cu
toate acestea, nu este imposibil!

Studiile recente au demonstrat
faptul că principalele motiv pen-
tru care apar tulburările de ali-
mentaţie, în special mâncatul
emoţional, constau în nevoia de
iubire şi acceptare şi stresul. În
ambele cazuri, alimentele sunt
văzute precum un tunel de
evadare. Mâncatul emoţional este
o formă de autosabotare, limitând
astfel controlul asupra propriei
vieţi şi propriei alimentaţii. Mai
mult, acesta poate ajunge la cazuri
extreme care conduc către obezi-
tate şi pun viaţa în pericol. Nu ex-
istă niciun beneficiu al practicării
mâncatului emoţional, deoarece
acesta nu face altceva decât să am-
plifice problemele iniţiale care
conduc individul către acest com-
portament.

Odată realizată problema, este
foarte importantă căutarea unui
ajutor. Terapiile oferă o formă de
suport în acest tip de tulburare,
precum şi literatura de specialitate
din cadrul dezvoltării personale.
Odată identificate problemele de

la bază, este importantă stabilirea
unei strategii pentru a combate
acest tip de comportament.

Cea mai utilă strategie este
antrenarea minţii astfel încât
aceasta să devină conştientă de tot
ceea ce corpul primeşte. Dat fiind
faptul că mâncatul compulsiv pre-
supune cel mai adesea o acumu-
lare excesivă de calorii, mintea va
fi antrenată astfel încât alimentele
ingerate să fie din ce în ce mai
sănătoase iar porţiile din ce în ce
mai mici.

5 trucuri pentru 
a diminua m]ncatul 

Motivul pentru care se reco-
mandă terapia sau grupurile de
suport în aceste cazuri, este legat
de faptul că de foarte multe ori,
oamenii nu sunt conştienţi de ceea
ce îi apasă, şi odată ieşite la
suprafaţă, aceste supărări pot
cauza efecte mult mai grave, motiv
pentru care este nevoie de
prezenţa unui specialist care să
ajute la soluţionare. Mâncatul
emoţional este una dintre cele mai
comune probleme ale acestor tim-
puri, ca urmare a presiunilor so-
cietăţii şi a nivelului de stres foarte
ridicat.

Acestea sunt cinci trucuri pe
care le puteţi urma pentru a
diminua mâncatul emoţional<

- Nu mai cumpăraţi
mâncăruri nesănătoase

- Înlocuiţi gustările dulci cu
fructe sau legume precum mor-
covul şi ardeiul

- Chiar dacă veţi călca strâmb,
nu renunţaţi

- Rugaţi un prieten să vă ajute
cu monitorizarea alimentaţiei

- Căutaţi ajutorul unui spe-
cialist, dacă problemele sunt de
natură profundă.

M]ncatul emo\ional poate
avea consecin\e grave

Colesterolul este prezent
în toate alimentele de origine
animală, cum sunt carnea,
lactatele şi ouăle, nelipsite de
pe mesele românilor cu
ocazia sărbătorii Paştelui.
Astfel, când în dietă predom-
ină acest tip de alimente,
nivelul colesterolului LDL,
supranumit şi colesterol
“rău”, riscă să crească şi să se
depună pe vasele de sânge,
provocând îngustarea
arterelor.

Pentru a preveni riscurile unei
îmbolnăviri, nutriţioniştii reco-
mandă să ne supraveghem ali-
mentaţia şi să nu facem excese, în
special în perioada sărbătorilor,
când tentaţiile culinare abundă.
În topul aliaţilor în lupta cu co-
lesterolul specialiştii includ şi
berea, consumată moderat, ustur-
oiul şi merele.

Berea, consumată 
moderat, poate ţine 
colesterolul “rău” 
în frâu

Mesele copioase de sărbători
reprezintă, fără îndoială, o tentaţie
căreia nu mulţi îi rezistă, punând
astfel organismul la grea încercare.
Dacă însă consumarea în exces a
alimentelor se produce şi după o
perioadă de post, organismul tre-
buie să facă faţă unei provocări şi
mai mari. De aceea, este nevoie ca
în această perioadă să introducem
în dietă alimente care să ajute or-
ganismul să lupte cu colesterolul
LDL, aşa-numitul "colesterol rău".
Sursă de antioxidanţi şi fibre sol-
ubile, chiar berea, consumată
moderat, poate contribui la

creşterea nivelului de colesterol
"bun", HDL”, spun speciali;tii.

Antioxidanţii prezenţi în bere
au ca sursă chiar ingredientele nat-
urale din care această băutură este
fabricată< cerealele şi hameiul.
Cantitatea totală de antioxidanţi
din bere depinde de tipul de bere.

Usturoiul - aliatul 
organismului în lupta 
cu colesterolul

Beneficiile usturoiului sunt
cunoscute încă din timpuri
străvechi, fiind considerat o plantă
medicinală încă din antichitate.
Bogat în fitonutrienţii seleniu,
zinc, mangan şi vitaminele A şi C,
usturoiul întăreşte sistemul imu-
nitar, împiedică formarea
cheagurilor de sânge, favorizând
circulaţia, şi joacă un rol activ în
combaterea colesterolului LDL.
Pentru a beneficia 100% de pro-
prietăţile medicinale ale usturoiu-
lui, acesta trebuie consumat crud.

Un măr pe zi ţine 
colesterolul departe

Fibrele, cele solubile în mod
deosebit, au demonstrat o efi-
cienţă deosebit de mare în lupta
cu colesterolul “rău”. Potrivit spe-
cialiştilor, 15 grame de fibre solu-
bile consumate zilnic pot deter-
mina scăderea nivelului coles-
terolului cu până la 10%. Printre
fibrele solubile care au acest efect
se numără pectina, o substanţă
prezentă în măr care scade coles-
terolul “rău” şi ajută procesul de
digestie. Conform site-ului
csid.ro, consumul zilnic de mere
poate ţine sub control nivelul co-
lesterolului, afirmă specialiştii în
nutriţie.

3 alimente care lupt[ `mpotriva
colesterolului, dup[ mesele 

de s[rb[tori
Usturoiul întăreşte
sistemul imunitar

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 16.40
Ramon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc  21.45 Banca
– show-concurs
0.25 Detectivi pri-
vați – reality magh.
1.30 Faptele extra
- știri  5.25 În cap-
cană -  ser. germ.

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 As-
tro show  13.00 Șe-
ful în icognito –
doc-reality 16.20
Secretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif
– pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00 Jur-
nal RTL  22.30 Între
prieteni – ser. magh.
23.05 Magnum –
ser. am.  1.15 Arca-
șul verde – ser. am.
3.30 Graceland –
ser. am. 5.00 Bărba-
ții! -  ser. magh.

7.00 Oanapp 9.00
Lonesome dove< suflet
de pistolar 10.00
C];tig[ Rom]nia! 11.00
Femei de 10, bărbați de
10 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°
15.00 OanApp  16.00
Lonesome dove< suflet
de pistolar 17.00
Oanapp  18.00 Primă-
vara amintirilor 18.50
E vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 D’ale
lu’ Mitică 22.00 Destine
ca-n filme 23.00 Put-
erea speran\ei 0.10
Dragoste f[r[ internet
1.45 Discover Rom]nia
2.00 Revizie tehnic[
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 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul feri-
cirii 23.00 vulturii
de noapte 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea
dragostei (r) 4.30
În căutarea ade-
vărului (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
9<30 Ciclism< Turul
Yorkshire  10<30 Scrimă<
Circuitul Grand Prix, la
Cali, în Columbia  12<05
Tir cu arcul< Cupa Mon-
dială, la Medellin, în Co-
lumbia  12<35 Ciclism<
Turul Romandiei   13<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit   16<00 Ci-
clism< Turul Romandiei
17<15 Ciclism< Turul
Yorkshire 18<30 Snook-
er< Campionatul Mondi-
al, la Sheffield, în Regatul
Unit  20<25 Ştirile Eu-
rosport 20<30 Călărie<
Excelenţă ecvestră 21<00
Jocurile olimpice< Leg-
ende vii   21<30 Formula
e< Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco 1<00
Ciclism< Clasica Liege-
Bastogne-Liege, în Bel-
gia  22<00 Curse de maşi-
ni< Campionatul Mondi-
al de anduranţă, la Spa-
Francorchamps, în Bel-
gia 22<30 Raliuri< Acces
în culisele ERC  23<30
Jocurile olimpice< Leg-
ende vii  23<40 Ciclism<
Turul Yorkshire   0<45
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 2.30 Ci-
clism< Turul Romandiei
3.15 Ciclism< Turul
Yorkshire 4.00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 

7.00 Jurnal  8.50 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex –
ser. germ-austr. 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Diag-
noza – ser. pol. 22.15
Casa de modă velvet
– ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Scott Bairstow,
“Lonesome dove< 

suflet de pistolar” -
16.00 

Eda Ece,
“Pre\ul fericirii” 

- 20.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Dulce-am[rui 9.30
Teleshopping  9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r)  13.15 Teleshop-
ping 12.30 Și fără sâni
există Paradis (r)  14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r)  16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis  (r)
2.00 Moștenirea (r)
3.30 Daria, iubirea mea
4.30 Moștenirea (r)
6.00 Umbre din trecut

7.20 Mircea Al-
bulescu – in dialog cu
Ana Ularu (r)  9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Capri
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Co-
moara lui McCinsey
22.30 Starea na\iei
23.30 Betman 23.35
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Se-
bastian Papaiani – ̀ n
dialog cu Crina Sem-
ciuc  2.00 Comoara
lui McCinsey (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r)   6.50
Teleshopping

7.00  Matinal 9.00
Banii t[i 9.30 Tema
zilei 9.45 Aripile Nor-
dului 10.00 Aripile
Nordului (r) 10.55
Francisc 11.00 Ca’n
via\[ 12.00 Teleshop-
ping 12.30 EuRo19
13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30 Doar s[
gusta\i 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbeşte
corect! 15.10 Maghiara
de pe unu    16.55 Fran-
cisc 17.00 Aripile Nor-
dului 17.50 Remember
Eurovision 18.00 Eu-
Ro19 18.30 Lumea azi
19.00 Fe\e-fe\e 19.55
Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 20.30
Tema zilei 21.00 Eu-
Ro19 22.10 Enigma
0.05 Telejurnal 0.35
Fe\e-fe\e 1.25 Lumea
azi 1.55 vorbe;te
corect! 2.00 Revizie
tehnic[ 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro
Tv  10.30 vor-
be;te lumea 13.00
:tirile Pro Tv
14.00 Lec\ii de
via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00
Ce spun românii
19.00 :tirile Pro
Tv 20.30 Las
Fierbin\i 21.30
Ferma - Un nou
`nceput 23.30 :tir-
ile Pro Tv 0.00
Labirintul< Încer-
cările focului (r)
2.30 Lecţii de viaţă
(r) 3.15 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45 Salbaticul (r)
9.30 La bloc (r)
12.00 Pe urmele di-
nozaurilor (r)  13.45
Hotelul Marigold (r)
16.15 Regina din Sud
18.15 La bloc 20.30
Foc `ncruci;at 22.30
Reacţie în lanţ 0.15
Foc `ncruci;at (r)
2.15 Reacţie în lanţ
(r)     3.45  La bloc (r)
6.15 La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Chefi la
cuțite  23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
(r)  2.45 Acces direct
(r) 4.15 Feti\a mea (r)
6.00 Observator (r) 

6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (relu-
are) 18.00 Sănătate,
realizator Mihaela
Ghiță 18.30 “Info
electoral”, realizator
Mihai Sălceanu 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar 22.00
:tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Odile Mattei,
“Doar s[ gusta\i” -

13.30 

Dita Costi,
“Las Fierbin\i“

- 20.30
Mihaela Ghi\[,

“S[n[tate” - 18.00

Lucille Fay LeSueur,
“Regina din Sud”

- 16.15

Selim Bayraktar,
“R[zbunare pe 
tocuri “- 21.00

Hulk Hogan,
“Comoara lui 

McCinsey “- 20.30
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Sacoul ca piesă vestimen-
tară a început să prindă con-
tur în secolul al XV-lea când
articolele de îmbrăcăminte
pentru bărbaţi au devenit
din ce în ce mai scurte şi au
fost deschise în faţă pentru
a se putea observa iniţialele
numelui de familie brodate
în interior sau unele simbo-
luri militare. Apoi sacoul a
evoluat în timp, odată cu
costumul şi preocuparea oa-
menilor pentru modă, aşa
încât a devenit esenţial în
gardeorb[ odată cu secolele
al XVII-lea şi al XVIII-lea.
Atunci s-au făcut o serie de
ajustări care au adus sacoul
la forma actuală şi la un in-
teres crescut pentru ţesături. 

Costumele pentru bărbaţi au
apărut în Europa prima dată
prin anii 1800, iar sacoul a fost
revoluţionat de către britanici.
Pe atunci se purtau pantaloni
bej, cizme de echitaţie, vestă şi
frac cu butoane.

Apoi în timp s-a ajuns de la
frac la sacou. Acesta a devenit
un articol vestimentar la modă
şi a fost reînnoit de la an la an,
reinventat, restructurat până a
devenit un cult şi şi-a făcut drum
printre manifestările de modă
ale acelor vremuri. Odată cu pe-
rioada victoriană (1837- 1901)
sacoul a devenit esenţial (în spe-
cial pentru bancheri şi oficiali)
iar din 1930 sacoul e cunoscut
sub forma pe care o cunoaştem
şi noi astăzi. 

Sacoul a intrat în garderoba
femeilor odată cu lupta pentru
egalitate şi drept la vot din 1872,
când femeile au adoptat de la
bărbaţi sacoul în combinaţie cu
fustă până genunchi. Sacourile
pentru femei erau atunci austere,
grele şi liniare, dar au demons-
trat că nu au uitat de elegan\ă şi
erau asortate cu pălării mici şi
feminine, brodate cu pietre
preţioase şi tăieturi interesante. 

Cum au arătat sacourile 
pentru bărbaţi după
1900

În 1930 se purtau sacourile
supradimensionate. Cu cât erau
mai mari cu atât mai bine. Se
purtau umerii largi, revere largi
şi sacourile de lungime medie,

până peste fund. Dintre culori
erau predominante cele închise.
Dungile şi carourile erau la mare
modă. 

În 1940 se purtau sacourile
cu buzunare. Acesta a fost noul
trend al acelor timpuri, buzuna-
rele cusute în piept şi două bu-
zunare în partea din faţă. Cele
mai multe sacouri aveau un rând
dublu de nasturi şi umerii largi,
căptuşiţi. La sfârşitul deceniului
s-au introdus şi gulere şi revere

din materiale diferite, contras-
tante, pentru ieşirile de seară. 

În 1950 se purtau sacourile
cu un singur rând de nasturi. Sa-
courile nu mai erau la fel de
mari, acum se purtau sacourile
cu 2-3 nasturi care se închideau
pe talie. Reverele şi gulerele erau
mai mici, iar căptuşeala din
umeri mult mai subţire. 

Din 1960 au început să se
poarte costume din ce în ce mai
strâmte. Culorile de seară au ră-

mas cele închise şi formale (ne-
gru, albastru, gri) în timp ce ziua
se purtau sacouri albe sau des-
chise la culoare. Sacourile în cu-
lorile pământului (maro, ocru,
crem) au ajuns în trend, iar la fi-
nalul anilor 90 se purtau şi sa-
couri cu imprimeuri. 

Între timp s-au evidenţiat şi
costumele franţuzeşti şi mai ales
cele italiene, sacourile lor ajun-
gând în topul preferinţelor de
către europeni.

Sacoul a intrat în garderoba 
femeilor odat[ cu mi;carea feminist[

7.15 – mag. de
dim. 11.45 Lumea
astro 13.30 – Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea
17.45 Cennet – ser.
turc 21.45 Banca –
show com. 0.25
Detectivi privați –
doc-reality magh.
1.30 Faptele extra -
știri 5.25 În
capcană – ser.
germ.

TV2

6.55 Azi dimi-neața
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 Fa-
milia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta al-
bastră 20.30 Ju-rnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 0.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de di-
mineașă 10.05 Astro
Show 13.50 O ne-
vastă nouă de tot –
ser. am. 16.20
Secretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif
– pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00
Jurnal RTL  22.30
Între prieteni – ser.
magh. 23.05 Toplist
– despre teoriile
conspirative din
lume 1.00 Arcașul
verde – ser. am. 5.00
Bărbații! – ser.
magh.

7.00 Oanapp 9.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Femei de
10, bărbați de 10 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar
360°-GEO< Filipine-pro-
tectorii coralilor 15.00
Oanapp 16.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 17.00 Oanapp
18.00 Prim[vara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10
D’ale lu’ Mitic[ 22.00
Destine ca-n filme 23.00
Puterea speran\ei 0.10
Dragoste f[r[ internet
1.45 Discover Rom]nia
2.00 Revizie tehnic[ 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 Kosem 11.00
Puterea dragostei
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 Pre\ul
fericirii 23.00 Bravo,
ai stil! 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00 Put-
erea dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<15 Ciclism< Turul Ro-
mandiei 8<30 Ciclism< Turul
Italiei 9<30 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 10<00 Ral-
iuri< Acces în culisele ERC
10<30 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Monaco, în
Monaco 11<05 Snooker<
Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
13<00 Curse de maşini< Cam-
pionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 13<35 Ci-
clism< Turul Romandiei
14<45 Ciclism< Turul York-
shire 16<00 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
18<15 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Monaco, în
Monaco 18<45 Curse de
maşini< Campionatul Mon-
dial de anduranţă, la Spa-
Francorchamps, în Belgia
19<15 Omnisport< Watts
20<00 Raliuri< Acces în
culisele ERC 20<25 Ştirile
Eurosport 20<30 Ciclism<
Turul Romandiei 21<45 Ci-
clism< Turul Yorkshire 23<00
Snooker< Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eurosport
0<30 Curse de maşini< Cam-
pionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 1<00 Om-
nisport< Watts 1<15 Ciclism<
Turul Romandiei 2<30 For-
mula e< Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco 3<00
Curse de maşini< Campi-
onatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 3<30 Rali-
uri< Acces în culisele ERC
4<00 Ciclism< Turul Italiei
5<00 Ciclism< Turul Franţei
6<00 Ciclism< Turul Spaniei 

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom.  9.45
Dragoste ame-
țitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
pro-vincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie 15.15 Dra-
goste infinită – ser.
turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.35 Mafia ucide
doar vara – ser. it.
23.37 Poznan 56 –
film pol.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gary Cole,
“Puterea 

speran\ei” - 23.00

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil” -

23.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni ex-
istă Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 R[zbu-
nare pe tocuri 22.00
Moștenirea 23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis (r) 2.00 Mo;te-
nirea 2.45 Doctorul ca-
sei (r) 3.30 Daria, iu-
birea mea 4.30 Moște-
nirea 5.15 M]ine e o
nou[ zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (r) 

7.20 Sebastian Papa-
iani - `n dialog cu
Crina Semciuc (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping
11.30 Elle on Tv
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Capri 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Cronica c]rco-
ta;ilor 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din ini-
ma Rom]niei 0.00
Ion Lucian< `n dialog
cu Crina Semciuc
2.00 Cronica c]rco-
ta;ilor 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Capri (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.00 Banii t[i
9.30 Tema zilei 9.45
Teleshopping  10.00
Aripile Nordului 10.55
Francisc 11.00 Ca’n
via\[ 12.00 Teleshop-
ping 12.30 EuRo19
13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30 Doar s[
gusta\i 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
15.10 Maghiara de pe
unu 16.55 Francisc
17.00 Aripile Nordului
17.50 Remember Eu-
rovision 18.00 EuRo19
18.30 Lumea azi 19.00
Fe\e-fe\e 19.55 Desti-
na\ia Tel Aviv 20.00
Telejurnal 20.30 Tema
zilei  21.00 EuRo19
22.10 Enigma 0.05
Telejurnal 0.35 Fe\e-
fe\e 1.25 Lumea azi (r)
1.55 vorbe;te corect!
(r) 2.00 Revizie tehnic[
5.55 Imnul Rom]niei 

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 :tir-
ile 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
Dublu impact 2.00
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbe;te lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Regina din Sud
(r) 10.30 La bloc (r)
12.45 S[lbaticul (r)
14.30 Pe urmele di-
nozaurilor (r) 16.15
Sora mea capricioas[
18.15 La bloc 20.30
Sfidarea 23.15 Drum
interzis 4< Începuturi
sângeroase 1.15 Sfi-
darea (r) 3.30 Drum
interzis 4< Începuturi
sângeroase (r) 5.00 La
bloc 6.45 Ce spun
rom]nii7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 B.D. la
munte și la mare 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Fructul
oprit 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
B.D. la munte și la
mare 6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Kate Winslet,
“Enigma” - 22.10

Alonna Shaw,
“Dublu impact” -

0.00
Daniel Craig,

“Sfidarea” - 20.30

Selim Bayraktar,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” -

22.30
6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (re-
luare) 18.30 “Info
electoral”, realizator
Mihai Sălceanu 19.30
:tirile ITv 20.00
“Agenda public[”,
dezbatere electorală,
realizator Stela C[dar

Informa]ia TV

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00



Informa\ia zilei 15Joi 9 mai 2019 S[n[tate

Aproape 80% dintre adolescenți fac coșuri,
fie că vorbim de fete sau băieți, iar jumătate
dintre ei prezintă o formă destul de gravă pen-
tru care se impune tratament medical, sem-
nalează specialiștii dermatologi. Adolescenții
suferă de acnee din cauza hormonilor numiți
androgeni, care cresc cantitatea de grăsime
produsă de piele și care circulă la niveluri ri-
dicate în sângele lor. Însă ceea ce subliniază
medicii constă în faptul că nu doar tinerii su-
feră de acnee. În aceeași situație se pot afla și
femeile ale căror niveluri hormonale suferă
fluctuații din cauza ciclului menstrual, cele
care iau pilule contraceptive, femeile gravide
sau cele la care se instalează menopauza. Ac-
neea, așa cum este definită, poate cuprinde o
serie de manifestări în care sunt incluse coșu-
rile, punctele albe, punctele negre și micro-
chisturile pielii.Însă ceea ce subliniază specia-
liștii este că o erupție acneică nu este nicide-
cum determinată de consumul de ciocolată,
părul sau pielea nespălate, conform credinței
populare. Mai degrabă este vorba de o predis-
poziție ereditară sau alți factori cum sunt< stre-
sul, expunerea la soare, schimbarea anotim-
purilor.

Recomandări de la specialiști 

În primul rând este important să citiți cu
atenție eticheta produselor cosmetice și să le
evitați pe cele care conțin lanolină, izopropil
miristat, lauril-sulfat de sodiu, laureth-4 și cu-
lorile roșii D&C. Aceste ingrediente după cum
subliniază dermatologii sunt prea agresive
pentru piele, la fel cum sunt și materiile grase.
De asemenea, este indicat să vă formați un ri-
tual de curățare a pielii. În mod obligatoriu se
indică îndepărtarea machiajului peste noapte.
Puteți folosi în acest sens un săpun neiritant
și apoi să clătiți pielea cu multă apă rece.

Chiar dacă pare tentant să vă machiați,
unii specialiști recomandă să se păstreze în-
fățișarea naturală, să se folosească mai puțin
fard.

Dacă au apărut coșuri sau puncte albe, cel
mai bine este să le lăsați în pace.Altfel, dacă
încercați să le stoarceți ele pot să se infecteze.
Majoritatea coșurilor durează 1-4 săptămâni,
după care se retrag. Cel mai indicat este să
consultați un medic dermatolog.

În cazul unui punct negru, acesta înseam-
nă un por complet astupat.  Materia din inte-
rior are  consistență solidă și suprafața lui este
lărgită. Partea închisă la culoare, punctul ne-
gru, nu este murdărie. Unii medici recomandă
îndepărtarea unui punct negru prin apăsarea
pielii din jur, păstrând desigur o igienă a feței
și mâinilor.

Dintre remediile naturale, puteți încerca
ceaiul de mușețel. Bând ceai de mușețel veți
stimula sistemul imunitar, iar aplicarea lui pe
piele, sub formă de comprese poate contribui
la ameliorarea pielii și a porilor, sunt de părere
unii fitoterapeuți. Două cești de ceai de mu-
șețel băute zilnic și spălarea feței dimineața și
seara aduc o semnificativă modificare în bine
a situației.

Stresul ;i expunerea
la soare sunt 

responsabile de
apari\ia co;urilor

Bitterul Taina Plantelor de la
Hypericum este un produs com-
plex ce are `n componen\[ 30 de
plante medicinale. Produsele
sub form[ de bitter sunt reco-
mandate pentru ac\iunea lor ca
tonifiante generale ale organ-
ismului, imunostimulente,
depurative, detoxifiante, diges-
tive, coleretic-colagog, u;or
laxative, antiseptice, analgez-
ice, antioxidante, geriatrice.

Asocierea de plante din com-
pozi\ia bitterului a fost astfel
g]ndit[ ca s[ fac[ din acest produs
un tonic ;i un stimulent general
al organismului, precum ;i un
reglator al tuturor func\iilor vi-
tale. Este un adev[rat elixir al
vie\ii prin multiplele ac\iuni
binef[c[toare asupra s[n[t[\ii ;i
st[rii generale a organismului,
at]t bolnav, c]t ;i s[n[tos. 
Previn ;i amelioreaz[ o mare vari-
etate de boli, iar atunci c]nd boala este grav[ ;i
`nso\it[ de dureri atroce produsele pot mic;ora
durerea ;i pot ̀ mbun[t[\i capacitatea de adaptare
a organismului la condi\iile bolii, ridic]nd astfel
calitatea vie\ii. Înl[tur[ oboseala ;i stresul, gen-
er]nd o stare de bun[ dispozi\ie la modul gen-
eral, datorit[ con\inutului bogat ̀ n substan\e ac-
tive naturale foarte valoroase. ~nt[resc imuni-
tatea natural[ a organismului prin cre;terea ca-
pacit[\ii de ap[rare a acestuia `n fa\a agen\ilor
patogeni, fiind  recomandate ̀ n< diverse infec\ii
bacteriene, viroze, gripe, boli infec\ioase cu
stafilococi ;i streptococi, micoze. 

O imunitate bun[ ajut[ organismul ̀ n lupta
cu factorii agresivi asupra s[n[t[\ii organismului,
cu  agen\ii poluan\i  ;i cancerigeni, produc[tori
de tumori benigne sau maligne. Dezintoxic[ or-
ganismul, stimul]nd eliminarea toxinelor pe cale
renal[, digestiv[ ;i sudorific[. Ajut[ digestia,
diminueaz[ durerile abdominale ;i elimin[
balon[rile, calmeaz[ crizele de colecist. Fiind
u;or laxative sunt indicate ̀ n constipa\ii cronice,
cure de sl[bire, afec\iuni hemoroidale. Pot fi
folosite ca adjuvante ;i ̀ n gastrite hiperacide, ul-
cer gastro-duodenal ;i esofagit[ de reflux datorit[
substan\elor active care reduc secre\ia acidului
gastric ̀ n exces sau neutralizeaz[ aciditatea gas-
tric[. Amelioreaz[ durerile  reumatismale, ar-
ticulare> calmeaz[ durerile de cap de natur[ ner-
voas[, reumatic[ sau biliar[. ~nt]rzie procesul
de ̀ mb[tr]nire prin reglarea func\iilor organis-
mului, ̀ ncetinesc procesul de osteoporoz[, ame-
lioreaz[ tulbur[rile de menopauz[, ̀ nt[re;te ved-
erea.

Bitterul Taina Plantelor are `n componen\[
urm[toarele ingrediente< Ap[ demineralizat[,
Alcool etilic din cereale (alc 38%), Ienup[r (Ju-
niperus comunis), Gen\ian[ (Gentiana asclepi-
adea), Brusture (Arctium lappa), Angelica (An-
gelica archangelica), Salc]m (Robinia pseuda-
cacia), Frasin (Fraxinus excelsior), Mesteac[n
(Betula verrucosa), Troscot (Polygonum avicu-
lare),  Ghimpe (Xanthium spinosum),  Sclipe\i
(Potentilla erecta), |intaur[ (Centaurium ery-
thraea), Cimbri;or (ymus serpyllum), Afin
(vaccinium myrtillus), Salvie (Salvia offi cinalis),
Soc (Sambucus nigra), Coada-;oricelului (Achil-

lea millefolium), Coa-
da-calului (Equisetum arvense), Ment[ (Mentha
piperita), S]nzian[-galben[ (Galium verum),
Sov]rv (Origanum vulgare), M[ce; (Rosa can-
ina), Pedicu\[ (Lycopodium clavatum),
G[lbenele (Calendula officinalis), Pin sau
Cui;oare (Pinus sylvestris sau Caryophyllus
caryophy-llata), Scor\i;oar[ (Cinnamomum
zeylanicum), Aloe (Aloe vera), Nuc (Juglans re-
gia), Zmeur (Rubus idaeus), Coac[z negru
(Ribes nigrum), Fenicul (Foeniculum vulgare).   

Mod de folosire

Produsul poate fi folosit intern prin admin-
istrarea a 1-3 linguri\e pentru copii dizolvate ̀ n
ceai fierbinte dup[ mesele principale, 6 linguri\e
pe zi pentru adul\i, c]te o linguri\[ `nainte de
mas[ ;i c]te o linguri\[ dup[ mas[ de 3 ori pe
zi. Persoanele care nu au voie s[ utilizeze alcoolul
pot administra doza de bitter `n ceai fierbinte
l[s]nd ̀ n repaus 5-10 minute p]n[ la evaporarea
alcoolului ;i dup[ aceea consum[ ceaiul ̀ n care
sunt con\inute substan\ele active.

Extern - se aplic[ direct sub form[ de masaj,
comprese, fric\ion[ri ;i inhala\ii.

Produsul poate fi folosit timp `ndelungat ;i
poate fi asociat cu alte medicamente.

Borul organic de la Hypericum are grij[ 
de s[n[tatea articula\iilor

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 murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 21.45 Banca –
show com.  0.25
Detectivi privați -
reality magh. 5.25
În capcană – doc-
reality germ.

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 As-
tro show  13.15 To-
plist - despre teoriile
conspirative din lu-
me 16.20 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL  22.30 Între
prieteni – ser. magh.
2.05 Femeia adevă-
rată – mag. de stil de
viață 2.40 Locul
faptei – film germ.

7.00 Oanapp 9.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 10.00 Câştigă Româ-
nia! (r) 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp  16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 17.00 Oanapp
18.00 Prim[vara  amintir-
ilor 18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 Misterele
din Glenwood 22.45 Dis-
cover Rom]nia   23.00
Puterea speran\ei 0.00
C];tig[ Rom]nia  1.10
Misterele din Glenwood
2.35 Pescar hoinar 3.00 E
vremea ta! 3.15 Telejurnal
TvR2 3.55 Sport 4.05
Puterea speran\ei 5.00
Destine ca-n filme 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate mnu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 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 Po-vestea noas-
tră  22.15 Bravo, ai stil!
0.15 Știrile Kanal D (r)
1.15 Puterea dragostei
(r) 3.45 Pastila de r]s
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45 Știr-
ile Kanal D 

7<00 Curse de maşini< Cam-
pionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 7<30 Rali-
uri< Acces în culisele ERC 8<00
Formula e< Campionatul FIA,
la Monaco, în Monaco 8<30
Ciclism< Turul Romandiei
9<30 Omnisport< Watts 10<05
Superbike< Campionatul
Mondial, la Assen, în Olanda
11<00 Curse de maşini< Cam-
pionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 11<30 Ral-
iuri< Acces în culisele ERC
12<00 Formula e< Campionat-
ul FIA, la Monaco, în Monaco
12<30 Ciclism< Turul Italiei
13<30 Ciclism< Turul York-
shire 14<45 Ciclism< Turul Ro-
mandiei 16<00 Omnisport<
Watts 16<30 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 17<00 For-
mula e< Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco 17<30 Ci-
clism< Turul Italiei 18<30 Ci-
clism< Turul Franţei 19<30 Ci-
clism< Turul Spaniei 20<25
Ştirile Eurosport 20<30
Snooker< Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în Regatul
Unit 22<30 Curse de maşini<
WTCR, la Hungaroring, în
Ungaria 23<00 Omnisport<
Watts 23<30 Ciclism< Turul
Italiei 0<25 Ştirile Eurosport
0<30 Formula e< Campionatul
FIA, la Monaco, în Monaco
1<00 Curse de maşini< Cam-
pionatul Mondial de an-
duranţă, la Spa-Francor-
champs, în Belgia 1<30 Rali-
uri< Acces în culisele ERC 2<00
Formula e< Campionatul FIA,
la Monaco, în Monaco 2<30
Omnisport< Watts 3<00 Ci-
clism< Turul Italiei 4<00 Rali-
uri< Acces în culisele ERC 4<30
Formula e< Campionatul FIA,
la Monaco, în Monaco 5<45
Omnisport< Watts 6<30 Ci-
clism< Turul Italiei 

7.00 Jurnal  8.45 Po-
șeta 9.40 Dragoste
amețitoare – ser. mex.
10.30 Doctorul din
provincie 13.02 Jur-
nal 13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu Ja-
mie  15.10 Dragoste
infinită – ser. turc
16.00 Șase surori –
ser. span. 16.55 Agen-
tul Rex  19.35 Labi-
rintul sorților – ser.
turc 22.45 Fiecare
fântână duce la Roma
-  film am. 0.20 Dez-
legare și legare – film
magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Lori Loughlin,
“Misterele din 

Glenwood” - 21.10

Maurice Munteanu,
“Bravo, ai stil!” -

22.15
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni ex-
istă Paradis (r)  14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 R[zbu-
nare pe tocuri 22.00
Moștenirea  23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00 Mo;te-
nirea (r) 2.45 Doctorul
casei (r) 3.30 Daria, iu-
birea mea 4.30 Moște-
nirea (r) 5.15 M]ine e
o nou[ zi 6.00 Umbre
din trecut (r)

7<20 Ion Lucian< `n
dialog cu Crina Sem-
ciuc (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00 Ben-
ny Hill Show 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Capri
18<00 Focus 18 19<30
Mama mea găteşte
mai bine 20<30 Eroii
Shaolin 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Betman
23.35  Focus din ini-
ma României 0.00
valentin Uritescu –
`n dialog cu Ana
Ularu 2<00 Eroii
Shaolin 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Capri (r)
6<50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
Cooltura 9.30 EuRo19
10.00 Aripile Nordului
10.55 Francisc 11.00
Edi\ie special[< Summit
UE 12.55 Francisc
13.00  Edi\ie special[<
Summit UE 12.55 Fran-
cisc 13.00 Edi\ie spe-
cial[< Summit UE 14.00
Telejurnal 14.55 vor-
beşte corect! 15.10
Akzente 16.55 Francisc
17.00 EuRo19 17.30
Edi\ie special[< Summit
UE 19.00 Fe\e-fe\e
19.55 Destina\ia Tel
Aviv 20.00 Telejurnal
20.30 Tema zilei 21.00
EuRo19  22.00 Dosar
Rom]nia 23.00 An-
chetele comisarului An-
tonescu 0.00 Telejurnal
0.30 Eurovision 2019
1.30 Fe\e-fe\e (r) 2.20
Du;manul fiului meu
3.50 Telejurnal 4.15
Dosar Rom]nia 5.05 ~n
gr[dina Danei 5.30
via\a satului 5.55 Imnul
Riom]niei

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

7.45 La Maruţă (r)
9.30 La bloc 12.15
Regina din Sud (r)
14.15 Sora mea
capricioas[ (r) 16.15
Bruneta mea favorit[
18.15 La bloc 20.30
Cronici 22.15 Bătălia
de la Stânca Roșie
1.15 Cronici (r)
2.45 Bătălia de la
Stânca Roșie (r) 5.00
La bloc (r) 6.15 Ce
spun rom]nii

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Scena mis-
terelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Feti\a
mea (r) 2.45 Acces di-
rect (r) 4.15 Feti\a mea
6.00 Observator 

6.30 :tiri 7.00 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (relu-
are) 18.30 “Info elec-
toral”, promovare el-
electorală  19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri
22.30 Info electoral
(redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Mirela Nagâţ,
“Cooltura” - 9.00“Ferma” - 21.30

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 7.30
Dane DeHaan,

“Cronici” - 20.30

Tülin Özen,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Jackie Chan,
“Eroii Shaolin” -

20.30


