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Emisiune de promovare electoral[ 
cu Ludovic Orban - pre;edintele PNL

S]mb[t[, de la ora 18.30, 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
Gospodarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă
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 Oanapp 9.00 Putere ;i
inocen\[ 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 Puterea inocen\ei
17.00 Oanapp 18.00
Prim[vara amintirilor 18.50
E vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR2 19.45 Sport 20.00
Gala umorului 21.10 Terapie
mortal[ 22.50 Poate nu ;tiai
23.10 ~n numele drept[\ii
1.00 Femei de 10, bărbați de
10 2.45 Terapie mortal[ (r)
4.15 ~n numele drept[\ii 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 22.30
Bravo, ai stil! 0.30 :tirile
Kanal D 1.30 Puterea
dragostei 4.00 Pastila de
r]s 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00 Tele-
shopping 6.30 Pastila de
r]s 6.45 Ştirile Kanal D

7<30 Ciclism< Turul
Italiei 8<30 Ciclism< Tu-
rul Californiei 9<30
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Spania 10<00 Mo-
tociclism< Campionat-
ul Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa 12<45 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania 14<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa 17<00 Ciclism<
Turul Italiei 18<00 Ci-
clism< Giro Extra 18<30
Ciclism< Cele patru zile
de la Dunkerque 19<30
Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 20<55 Ştirile
Eurosport 21<00 Ci-
clism< Turul Italiei - Il
Giro astăzi 23<00 Ci-
clism< Turul Californiei
23<55 Ştirile Eurosport
0<00 Ciclism< Turul
Californiei 2<00 Om-
nisport< Watts 2<30 Ci-
clism< Turul Italiei 4<00
Ciclism< Turul Cali-
forniei 5<00 Ciclism<
Turul Italiei 6<00 Ci-
clism< Turul Californiei 

8.15 Cinci conti-
nente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire ameți-
toare 10.30 Doctorul
din province 13.02
Jurnal  13.50  Nigel-
lissima – ser. gastro.
engl. 15.20 Dragoste
infinită – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.00
Jurnal 19.35 Labirin-
tul sorților – ser. turc.
22.20 Sfârșitul zilei –
film sued. 0.00
Aguirre, supărarea
lui Dumnezeu – film
germ-peruan

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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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 tre-
cut (r) 12.30 Și fără sâni
există 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 Par-
adis 21.00 R[zbunare
pe tocuri 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 (r)
3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 Moștenirea
(r) 5.15 M]ine e o
nou[ zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (r)

7.20 Dumitru
Rucăreanu - `n dia-
log cu Andreea
Bibiri  9.30 Tele-
shopping 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 Orgolii
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Revan;a
23.00 Tr[sni\ii 0.00
Logodnicii din
America 2.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 3.00 Orgolii
(r) 4.30 Revan;a (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal
9.00 Adev[ruri despre tre-
cut 9.30 Tema zilei 9.45
Telehopping 10.00 Aripile
Nordului 10.55 S[
mergem `mpreun[! 11.00
Ca’n viaţă  12.00 Teleshop-
ping 12.30 EuRo19 13.00
Fan/Fun urban 13.30
Pofticio;i, la crati\[! 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Fără etichetă
16.00 EURO polis 16.55
S[ mergem `mpreun[!
17.00 Aripile Nordului
17.55 S[ mergem `mpre-
un[! 18.00 EuRo19 18.30
Drumul succesului 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 Condamnat la
iertare 23.50 Moment Art
0.00 Telejurnal 0.30 Fe\e-
fe\e (r) 1.25 Condamnat la
iertare (r) 3.00 Fan/Fun
urban 3.25 Telejurnal 3.50
Tema zilei 4.15 Ora regelui
5.05 Drumul succesului
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 0.30 vlad
2.30 Las fierbinți
(r)  3.30 Lec\ii de
via\[ (r) 4.15
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

7.00 De aici `n eter-
nitate (r) 9.30 La bloc
(r) 12.00 Zei\a (r)
14.15 Nu vrea ;i pace!
(r) 16.15 Rocky III
18.15 La bloc 20.30
Hotelul Marigold
23.00 Lincoln 2.00 S-
a `nt]mplat `ntr-o
var[ (r) 3.00 |int[
singur[ (r) 5.00 La
bloc (r) 5.30 Ce spun
românii (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observa-
tor 14.00 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Furios ;i iute<
Tokyo Dri 22.15
Sha 1.00 Insula iu-
birii (r) 2.45 Acces di-
rect 4.15 Feti\a mea
(r) 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, realizator Mihai
Sălceanu, invita\i
membri PSD 19.30
:tiri 20.00 Agenda
Publică, dezbatere
electorală, realizator
Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Byron Mann,
“Condamnat la
iertare” - 22.10

“Rom]nii 
au talent” - 20.30

Mihai S[lceanu,
“Info Electoral” -

18.30
Sally Field,

“Lincoln” - 23.00

Gökçe Bahadir,
“R[zbunare 

pe tocuri” - 21.00
Gabriella Pession,
“Orgolii” - 16.00
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7.15 Moca – mag.
de dimineață  11.45
Lumea astro  13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ra-
mon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Păsărica - ser.
turc 21.45 Banca –
concurs pe teme
comerciale 0.25
Detectivi privați –
doc-reality magh.
5.30 Inspectorul
Alex – ser. pol.

TV2

7.00 Mag. de
dimineață 10.05
Astro Show 13.30
Perla mamelor – ser.
am.  14.35 Bucă-
tarul șef – reality
gastro 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jur-
nal RTL  22.30 Între
prieteni – ser. magh.
22.05 Doctor Mur-
phy – ser. am.  3.10
O formație specială
– film am. 5.15 vi-
cleanul și blânda –
ser. am.

RTL Club
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Înțelegem mai bine decât
oricând evoluția. Dar ne putem
imagina ce ciudățenii de animale
puteau exista acum milioane de
ani sau poate mai recent? Și nici
măcar nu e vorba despre dinoza-
uri.

:arpele cu patru picioare

În Brazilia, oamenii de știință
au descoperit ceea ce cred ei că
este veriga lipsă dintre șopârle și
șerpi. Aici au găsit fosila unui
șarpe cu patru picioare, lung de
15 centimetri, dintr-o specie pe
care au numit-o Tetrapodophis.

Totuși, există oameni de ști-
ință care cred că nici măcar nu e
vorba despre un șarpe, ci despre
o șopârlă sau un alt fel de tip de
reptilă, dispărută în prezent. 

La capitolul reptile, ciudățeni-
ile nici măcar nu se termină aici.
Ce pleacă din șopârl[ nici măcar
nu e obligatoriu să evolueze în
șarpe. Poate deveni șopârlă fără
picioare sau șopârlă cu două pi-
cioare. Iar aceste creaturi încă trăi-
esc printre noi.  

Str[moşul urşilor, 
felinelor şi câinilor

Deși greu de crezut, toate aces-
te animale-urși, pisici, lei, tigri,
câini, au un strămoș comun. Aces-
ta se numea Dormaalocyon la-
touri și era unul dintre cele mai
interesante animale care au trăit

vreodată. 
De fapt, micul Dormaalocyon

latouri este strămoșul a peste 280
de carnivore, inclusiv al focilor.
Ce e și mai interesant e că Dor-
maalocyon latouri trăia în copaci
și cânt[rea mai puțin de un kilo-
gram. 

Oamenii de știință au avut
ocazia de a cerceta fosila acestui
animal în Dormaal, Belgia. Au
concluzionat că părea rezultatul
`mperechierii dintre o puma mică
și o veveriță. 

De menționat e faptul că nu
acesta este cel mai vechi strămoș
al carnivorelor, ci doar unul dintre
ei, unul despre care s-au putut afla
și informații. 

Maimu\a leneş[ 
de Jamaica

O specie ciudată de maimuț[
trăia în Jamaica, Xenothrix mc-
gregori. Inițial o maimuță comună
din America de Sud, aceasta a
ajuns în urmă cu 10 milioane de
ani, nu se știe cum (dar se
bănuiește că folosindu-se de
trunchiurile copacilor căzute în
apă), până în Jamaica. 

Acolo, maimuța a colonizat
insula și s-a transformat văzând
cu ochii. Pentru că avea hrană din
abundență în arbori, își petrecea
acolo mare parte din timp,
atârnând sătulă, asemeni leneșilor. 

În plus, nu avea nici prădători,
așa că nu prea avea de ce să fugă. 

Prin urmare, au devenit nu
doar foarte puțin active, ci chiar
foarte leneșe. Din păcate, au dis-
părut în urmă cu 900 de ani, cele
mai apropiate rude ale lor fiind
maimuțele titi, care-și duc traiul
și în prezent în America de Sud. 

Mamutul pitic

Insula Creta a fost casă pentru
o specie de mamut pitic, de un
metru, numită Mammuthus creti-
cus. Mamutul, care putea nici să
nu atingă un metru, era de talia
unui pui de elefant. 

De altfel, prima fosilă de la
aceast animal găsită aici a fost în
mod eronat clasificată ca fiind a
unui pui de elefant. Abia ulterior,
oamenii de știință și-au dat seama
că au de-a face cu un mamut, după
ce au mai dat peste o fosilă
asemănătoare.  Despre aceasta,
mai înaltă, de 1,13 metri, și-au dat
seamă că nu putea aparține unui
pui de elefant, pentru că animalul
ar fi avut, atunci când era în viață,
circa 310 kilograme. 

Inițial, mamuții de aici aveau
probabil o statură normală. Traiul
pe o insulă, așa cum se întâmplă
de obicei, a dus la micșorarea lor,
în timp, așa cum s-a întâmplat cu
speciile de pe multe alte insule. A
fost felul naturii de a se adapta la
resursele limitate de pe insulă și
lipsei prădătorilor.  

Animale incredibile - ş;arpele cu picioare,
maimu\a lene;[ş;i mamutul pitic

În Australia,
ținutul șerpilor, a
fost găsit un ex-
emplar cu totul
special< un șarpe
cu trei ochi. Ani-
male cu trei ochi
au mai fost de-
scoperite, dar nu
cu toți cei trei ochi
funcționali, ca în
acest caz. 

Cum cazuri de
șerpi cu două
capete sunt mai
frecvente decât ne-
am imagina, s-a
crezut inițial că de-

spre asta ar fi vorba,
și că un cap nu a fost
pe deplin dezvoltat.

Dar cercetările
au arătat că nu era
un astfel de speci-
men, ci că pur și
simplu așa se dez-
voltase de la nivel
embrionar. 

Astfel de șerpi,
de obicei, nici nu
ajung 

să eclozeze, iar dacă

se întâmplă, mama
îi mănâncă, simțind
că nu au șanse de
supraviețuire. 

Dacă totuși se
încăpățânează

să vină pe lume, nu
supraviețuiesc mai
mult de câteva zile. 

Acest șarpe, din

specia Morelia 
spilota, 

un tip de
piton 
endemic în 

Australia și
Noua Guinee,

avea deja 40 de
centimetri, putând
ajunge până la 3
metri. 

Monty, cum a

fost el botezat, a fost
găsit pe o autostradă
lângă orășelul
Humpty Doo, la
sfârșitul lui martie. 

Din
păcate, a

murit săptămâna tre-
cută. 

Scurta sa exis-
tență este însă im-
portantă pentru
lumea științifică.   

Un ;arpe din Australia i-a uimit pe cercet[tori< are trei ochi
ş;i to\i sunt func\ionali!



8.05 Desene ani-
mate 10.40 Trend-
mania 12.50 Baga-
jul 13.55 Omul de
douăsute de ani –
film am-germ.
16.50 Inspectorul
Alex – ser. pol.
19.55 Noi se-
ducem și protejăm
– film am.  21.50
Munca italiană –
film am-engl-fr.
0.20 Die Hard 2 –
film am. 3.00 Mo-
tivul – ser. can.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul 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 Ju-
rnal mondial 22.51
Astă noapte  1.02
Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
9.25 Infinity Nado -
ser. chin.  11.25
Brandmania  13.05
Femeia adevărată –
magazin de stil de vi-
ață 14.50 Secolul XXI.
-  legendele trăiesc cu
noi. 15.20 Famila mea
și alte specii umane –
ser. am. 15.55 Mag-
num – ser. am.  16.55
Pluto Nash – film am-
autralian 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Micul nos-
tru sat – ser. magh.
22.05 Tătici pe moto-
cicletă  – film am. 0.15
John Wick – film am.

7.30 Oanapp (r) 8.30
Generaţia Fit  10.00
Mic dejun cu un cam-
pion 11.00 D'ale lu'
Mitică 12.00 vibe By
Ioana voicu 13.00
Memorialul Durerii
14.00 Tenis de mas[
masculin, Calific[ri
C.E.< Rom]nia - Litua-
nia 17.00 Zile cu stil
17.30 Motorvlog
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10 Iu-
bire ca la carte 22.10
Onoare ;i respect 0.00
Zile cu stil (r) 0.30 Mo-
torvlog (r) 1.10 Iubire
ca la carte (r) 2.45
Onoare şi respect (r)
4.30 Armăsarul sălbat-
ic (r)  5.25 Descălecaţi
în Carpaţi (r) 5.55 Im-
nul 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 Teles-
hopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 RO-
ventura 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 Ști-
rile Kanal D (r) 2.00
ROventura 3.00 Pu-
terea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Ciclism< Turul Ital-
iei  8<30 Ciclism< Turul
Italiei 9<30 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania   10<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa 10<45 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa   11<145 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa 12<45Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Spania 14<15 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa  16<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Franţa  17.00 Ciclism<
Turul Italiei 18<00 Ci-
clism< Giro Extra 18<30
Omnisport< Watts 18<45
Fotbal< Anglia, la , 21<00
Ciclism< Turul Italiei
22<00 Ciclism< Turul
Californiei   23<55 Ştirile
Eurosport 1<00 Ciclism<
Turul Californiei   2.00
Curse de maşini< WT-
CR , în Olanda 4.00 Ci-
clism< Turul Californiei
5.00 Ciclism< Turul Ital-
iei 

7.00 Jurnal 7.45 Har-
ta 8.15 Geografie de
dragoste – ser. magh.
8.45 Aveți și voi ani-
male? – ser. germ.
9.50 Prietenii lui Noe
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jurnal.
13.50 viața într-o
picătură – ser. magh.
15.35 Ești acasă –
mag. turistic 18.00
Înger gastronomic
20.30 Aventură de o
singură vară – ser.
magh. 21.00 Con-
cursul muzical Euro-
vision 3.15 Enig-
maticul secol XX.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Maggie Grace,
“Iubire ca la carte” 

-20.10
Cosmin Cernat,
Exatlon - 20.00
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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
12.30 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
(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 R[z-
bunare pe tocuri 22.00
Mo;tenirea 23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Moș-
tenirea (r) 2.45 Doc-
torul casei 3.30 Daria,
iubirea mea (r) 4.15 Ce
se întâmplă doctore ?
(r)5.15 M]ine e o nou[
zi (r) 6.00 Umbre din
trecut  

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
Răpirea fecioarelor
15.30 Chef Dez-
br[catu’ 16.00
Schimb de mame
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Hang-
man 22.00 San
Antonio 0.00 Re-
vanșa (r) 3.00 San
Antonio (r)  5.00
Chef Dezbrăcatu’
(r) 6.50 Teleshop-
ping

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 lumii 14.00
Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 Toate
pânzele sus!16.30 Exclu-
siv `n Rom]nia 17.15 Să
mergem împreună!
17.25 Live sală 17.30
Handbal feminin, Liga
Florilor< ASC Corona
2010 Bra;ov - HC Zal[u
19.00 Teleenciclopedia
19.55 Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 21.00
Aventurile căpitanului
Alatriste 2.50 Toate
pânzele sus! (r)  3.45
Telejurnal (r) 4.35 Lev-
intza prezintă (r)    5.00
Constructorii de visuri
(r)  5.30 Imnul României
5.35 Teleshopping 6.30
Politic[ ;i delicate\uri (r) 

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 I Like
IT 10.30 Super-
speed la Pro Tv
11.00 Ce spun
rom]nii (r) 13.00
Graba strică trea-
ba 15.00 Românii
au talent (r) 19.00
Ştirile Pro Tv
20.00 Hercules
22.00 Cei trei
muschetari 0.15
Graba strică trea-
ba (r)  2.15 Pe
bune?! (r)3.00
Cei trei mu-
schetari (r) 5.00 I
Like IT (r) 5.30
Superspeed la Pro
Tv (r)  6.00 Lec\ii
de via\[ (r) 

7.30 Nu vrea ;i pace!
(r) 9.30 Iubit de îm-
prumut (r) 11.45
Hotelul Marigold (r)
14.15 Rocky III (r)
16.15 Rocky Iv
18.15 La bloc 20.30
Jurnalul unui puști<
Căldură mare 22.30
Stone 0.45 Lincoln
(r) 3.15 Stone (r)
5.00 La bloc (r) 5.30
Ce spun românii (r)

7.00 Observator 10.00 Fruc-
tul oprit 13.00 Observator
14.00 Liber ca pasărea ceru-
lui (r) 15.00 Stai, că trage ma-
ma! 17.00 Plasa de stele
19.00 Observator 20.00 iU-
mor 22.30 Un gigolo de doi
bani 0.30 Sha (r)  2.30 Plasa
de stele (r) 4.15 Stai, că trage
mama! (r) 4.00 Lassie 

6.30 :tiri 9.00 Info Elec-
toral (r) 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 :tiri 12.00
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator
Ioan Anița;, invitat inginer
Marius Cionca - Garda
Forestier[ Satu Mare 17.00
Reportaj la S]mbra Oilor
18.30 Emisiune de pro-
movare electoral[ cu Lu-
dovic Orban - pre;edintele
PNL 22.00 “S[n[tate, fru-
muse\e, stil”, cu Ioana
vladimirescu ;i Ioana Za-
haria, invitate Camelia Ia-
cob - coordonator Centrul
Jude\ean de Prevenire,
Evaluare ;i Consiliere An-
tidrog Satu Mare ;i Irina
T[m[;an - psiholog
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Aitor Luna,
“Aventurile 
căpitanului 

Alatriste” -21.00

Salma Hayek, 
“Graba strică 

treaba” - 13.00

Marius Cionca,
invitat la “Info 
Studio” - 15.30

Gökçe Bahadir,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Sylvester Stallone,
“Rocky IV” - 16.15

Al Pacino,
“Hangman” - 22.00
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A ne dezvolta personal
înseamnă a întreprinde an-
umite lucruri pentru a
evolua. Nu există un final al
procesului de dezvoltare
personală deoarece vorbim
de un proces care durează
pe tot parcursul vieţii, in-
diferent că ne dăm sau nu
ne dăm seama de asta. 

Practic, conform specialiştilor
din domeniu, sunt oameni care
fac ceva în plus în tot acest proces
al dezvoltării personale, şi sunt
oameni care se lasă purtaţi de val
şi rămân din toate cu câte puţin. 

Lectura şi rostul ei 

Un lucru este cert< marea ma-
joritate îşi doreşte să aibă o carieră
de succes, să progreseze, să ajungă
la un stadiu al împlinirii. Pentru
a ne dezvolta personal nu e sufi-
cient să mergem la un curs sau al-
tul, ci e absolut necesar să
muncim. Adică vom depune un
efort în acest sens, efort ce să aibă
la bază pasiunea noastră pentru
un anumit lucru. Acestea fiind
înţelese, putem trece la treabă şi
putem să ne concepem planul
propriu de dezvoltare personală.
În fiecare zi, în opinia special-
iştilor, ar trebui să ne rezervăm
timp pentru a citi. Lectura, pe
lângă faptul că e o mare oportu-
nitate de dezvoltare a cunoşt-
inţelor de cultură generală, e şansa
noastră să ne îmbogăţim vocabu-
larul. În mare parte, dezvoltarea
personală joacă un rol important
în arta de a vorbi în public. Per-
soanele care citesc nu întâmpină
dificultăţi în a vorbi în
public, se simt în
largul lor în mi-
jlocul
mulţimii.
Desigur, e
indicat să
avem şi

grijă ce anume citim. Oferta este
cât se poate de variată, dar trebuie
aplicat un filtru pentru a lua ma-
terial de calitate. 

Buna gestionare 
a timpului

De asemenea, timpul e impor-
tant în dezvoltarea noastră. E bine
să învăţăm să îl gestionăm corect.
Pentru asta vom face o ierarhie a
priorităţilor şi şi vom decide care
anume merită investiţia timpului
nostru. Specialiştii ne spun că o
bună gestionare a timpului nu
doar că ne face bine din punct de
vedere psihic, pentru că nu vom
mai avea în cârcă stresul de a face
totul într-un timp limită, ci şi pen-
tru că vom avea mai mult timp
pentru noi înşine. Aici sunt reco-
mandate ca activităţi de timp liber
activităţile de voluntariat., o şansă
enormă pentru dezvoltarea noas-
tră personală. 

Investiţia în carieră

Investind în dezvoltarea per-
sonală, de fapt investim în viitorul
nostru şi al celor dragi nouă. Ex-
istă în prezent numeroase cursuri,
seminarii care ne ajută în carieră.
Un loc de muncă în care ne
simţim bine, ca acasă, ne dă şi mai
multă energie pozitivă. Într-un loc
de muncă ne simţim bine dacă
ştim să muncim corect, avem
cunoştinţe aprofundate în dome-
niul în care lucrăm. E indicat,
aşadar, ca în planul de dezvoltare
personală să cuprindem şi dez-
voltarea profesională. 

Împlinirea. Fiecare om o
caută mai devreme sau mai
târziu. Ce este totuşi această
împlinire şi pe unde stă ea
ascunsă? 

Specialiştii în dezvoltare per-
sonală spun clar şi răspicat< la fel
ca în cazul fericirii, şi împlinirea
e în fiecare din noi şi pentru a
ajunge la acel nivel de împlinire
personală care să ne aducă starea
de satisfacţie atât pe plan per-
sonal, cât şi profesional, trebuie
să parcurgem un drum. 

Să acceptăm că nu
putem fi perfecţi

Ca în orice proces ce con-
tribuie la îmbunătăţirea calităţii

vieţii noastre, drumul nu este
unul uşor, dar merită. Primul

pas pe care îl avem de făcut
este să ne acceptăm aşa
cum suntem. Da, niciunul

din noi nu este perfect şi nu
e nici indicat să pozăm în

omul perfect. Oamenii care
sunt perfecţionişti, aşa cum o
spun şi psihologii ca urmare a

unor studii în domeniu, simt
de cele mai multe ori deza-
măgire aproape la tot pasul.
Asta deoarecere nimic nu

e perfect şi când ne dăm
seama de asta, doare. Per-

fecţionismul are o serie de im-
plicaţii negative pentru că în lup-
ta noastră spre a deveni fiinţe
perfecte stresul e unul pe măsură
şi aşteptările nicidecum.

Aşadar, e indicat să fim real-
işti, să ne implicăm în activ-

ităţi şi proiecte cu obiective
realizabile. Din clipa în

care ne-am dat seama şi am ac-
ceptat că nu suntem perfecţi şi
nici nu are rost să ne dăm peste
cap pentru a ajunge la perfecţi-
une, realizăm cât de bine e să fim
noi înşine. În momentul în care
nu încercăm să fim o cu totul
altă persoană, ci suntem noi, aşa
cum suntem, ajungem să ne
simţim bine. E necesar să ne în-
conjurăm de oameni care ne
oferă sprijin în tot ceea ce
înseamnă evoluţia noastră per-
sonală, de oameni cărora nu tre-
buie să le demonstrăm cine sun-
tem, de oameni care ne cunosc
şi ne apreciază. 

O doză sănătoasă 
de optimism

Un alt aspect important în
reuşita în drum spre starea de
împlinire se referă la optimism.
Avem nevoie de optimism pen-
tru că în cazul în care pesimis-
mul pune stăpânire pe noi nu
vom mai reuşi să facem nimic
din ceea ce ne-am propus. Mod-
ul de gândire optimist activează
noi orizonturi. Specialiştii oferă
şi câteva idei la acest capitol: să
vedem în tot răul un bine, să ve-
dem oportunităţile ce ni le dă o
situaţie negativă, să descoperim
cum să aflăm soluţia prob-
lemelor ce apar în viaţă şi să nu
ne plângem de aceste probleme. 

Calea spre împlinire are
nevoie, fără doar şi poate, de
stimă de sine ridicată, de un mod
de gândire pozitiv. După ce toate
aceste “ingrediente” le avem
puse la îndemână, putem porni
în călătoria spre starea mult
visată.  

Baza dezvolt[rii personale –
pasiune ;i munc[ Calea spre împlinire, pres[rat[

cu bucurii ;i obstacole



7.00 Lumea astro
8.05 Desene animate
11.10 Gospodina
anului  15.00 Yankey
Zulu – film am-
sudafr. 17.15 În
drum spre casă, pier-
duți în San Francisco
–  film am.  18.55 Zi-
ua Independenței –
film am. 23.00 Fuck
you, domnule profe-
sor 2 – film germ.
1.40 Crăciun fericit
– film am. 3.20 Totul
e doar un casting -
film magh.

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
9.55 Infinity Nado –
ser. chin. 10.25
Preferatele lui Noe
12.25 Cele mai fru-
moase orașe din Un-
garia 15.50 Micul
nostru sat -  ser.
magh. 17.10 Acade-
mia de poliție 7 - film
am.  19.00 Jurnal
RTL  19.55 Pirații
din Caribe – film
am.  22.55 Godzilla
– film am-jap.  2.10
Tătici pe motocicletă
– film am.

7.00 Azi despre mâine
7.30 Oanapp (r) 9.00
Ferma  8.30 vibe By
Ioana voicu (r) 10.30
Natură şi aventură
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natură şi aventură
11.00 Tenis de mas[
masculin, Calific[ri
C.E.< Rom]nia - Serbia
14.10 Destine ca-n
filme (r) 15.00 Drag
de Rom]nia mea
17.00 D’ale lu’ Mitic[
18.00 Reţeaua de idoli
18.50  E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2  20.10 Șantaj 21.55
Poate nu ştiai 22.10
Lorzii crimei 0.00
Drag de Rom]nia mea
(r) 1.00  Drag de Ro-
mania mea (r)2.00
Șantaj (r) 5.55 Imnul
României  

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 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<30 Ciclism< Turul Ital-
iei  8<30 Ciclism< Turul
Californiei  11<00 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Franţa
12<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Franţa 13<15
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Franţa 14<45 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Franţa
16<00 Ciclism< Turul
Italiei   18<15 Ciclism<
Giro Extra  18<45 Ci-
clism< Cele patru zile de
la Dunkerque 19<45
Omnisport< Watts
20<00 Curse de maşini:
WTCR, în Olanda
20<30 Curse de maşini<
WTCR, în Olanda
20<55 Ştirile Eurosport
21<05 Ciclism< Turul
Italiei - Il Giro astăzi
23<00 Curse de maşini<
WTCR, în Olanda
23.30 Curse de maşini<
WTCR , în Olanda 0.00
Ştirile Eurosport  0.05
CCiclism< Turul Italiei
1.30 Curse de maşini<
WTCR , în Olanda 2.00
Curse de maşini< WTCR
, în Olanda 2.30 Ci-
clism< Turul Italiei 4.00  
Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Gar-
ros, Paris 

8.40 În mâna lui
Dumnezeu 9.15
Cronica catolică
9.50 Rome Reports
10.40 Religia multi-
coloră 11.25 Religie
și libertate 11.55
Puterea iertării –
film magh. 13.02 Ju-
rnal 13.50 Muzică
de prânz  14.00
Natura ascunsă -
film magh. 16.05
Această vilă este de
vânzare  – film
magh. 19.35 Te iu-
bim, doctore - ser.
australian  23.00
Madame Bovary  –
film engl. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Ileana Stana 
Ionescu,

“Șantaj” - 20.10
Lili Sandu,

‘FanArena” - 23.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r)  8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.15 Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r)  12.30 Și fără sâni
există Paradis (r)  14.30
R[zbunare pe tocuri (r)
14.45 R[zbunare pe
tocuri (r)   15.45  Dra-
goste 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 (r)
22.00 Moștenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis (r) 2.00 Moș-
tenirea (r) 2.45 Doc-
torul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut

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 Lovit de fulger
1.00 Hangman  (r)
3.00 Lovit de ful-
ger (r)   5.00 Benny
Hill Show

7.30 Universul cred-
inţei  8.30 Universul
credin\ei 9.30 Pro pa-
tria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa sat-
ului 11.50 Minutul de
agricultură 12.00 viaţa
satului  13.00 Tezaur
folcloric 14.00 Telejur-
nal 14.30 Politică şi
delicateţuri   15.30
vreau s[ dansez! 17.00
Discover Romania
17.25 Live sală 17.30
Handbal feminin 19.00
Dosar România 19.55
Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal  21.10
Concert Maria Ci-
obanu   23.00 Garantat
100%  0.00 Replay 1.10
vreau s[ dansez! (r)
2.36 Pro patria (r)  3.00
Garantat 100%  4.40
Universul credinţei (r)
5.55 Imnul 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
13.00 Apropo Tv
14.00 Ferma (r) -
Un nou `nceput
18.00 România, te
iubesc!  19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00
Hoața de identitate
22.15 Eroi de sacri-
ficiu 2 0.15 Apropo
Tv (r)1.15 Româ-
nia, te iubesc! (r)
2.00 Hoața de iden-
titate (r)   4.00  Ce
se întâmplă doc-
tore? (r) 4.30 Arena
bucătarilor (r)5.00
Ce spun românii (r)

7.30 Doamna ju-
dec[tor (r)  11.45
Jurnalul unui puști<
Căldură mare (r)
13.45 Hotelul
Marigold (r) 16<15
Turbo 18.15 La bloc
18.15 La bloc 20.30
Anna și Regele
23.30 #Selfie 69 2.00
Stone (r) 23.30
Capcana minții (r)
2.00 Stone (r)   3.45
#Selfie 69 (r) 5.45
La Maruţă (r)7.00 Observator 10.00

Scena misterelor 13.00
Observator 13.30 Is-
abelle in lumina reflec-
toarelor 15.30 Familii la
cu\ite (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Liber ca
pasărea cerului 21.00
Fracul Magic 23.00 iU-
mor (r) 1.30 Un gigolo
de doi bani (r)   3.30
Fructul oprit (r) 6.00
Observator

11.00 Taina credin\ei,
realizator Mihaela Ghiță,
invitat Pr. Iulian Bud[u,
tema emisiunii< Reali-
tatea ;i provoc[rile
familiilor 12.00 Agenda
Publică (r) 14.00 Repor-
taj la S]mbra Oilor 17.30
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”, invitate Camelia Ia-
cob - coordonator Cen-
trul Antidrog ;i Irina
T[m[;an - psiholog (r)
18.30 Info Electoral (r)
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Michael Swan,
“Vreau s[ dansez!” 

- 15.30

Jason Bateman,
“Hoața de identitate”  

- 20.00

“S[n[tate, 
frumuse\e, stil” -

17.30

Jodie Foster,
“Anna și Regele“ 

- 20.30

María Alejandra
Pinzón,

“Și fără sâni există
Paradis” - 19.00

Fiorenza
Marchegiani,

“Pasiune Toscană”
- 11.00
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Socul (Sambucus nigra)
este cunoscut ca fiind un aliat
de nădejde în lupta cu
kilogramele în plus. Florile de
soc conţin nitrat de potasiu,
caroten, vitamina C, zaharuri,
mucilagii, fapt pentru care, sub
form[ de ceai sau suc, elimina
excesul de apă de la nivelul
ţesuturilor, ajută la dizolvarea
stratului adipos şi stimulează
digestia.

Pe de altă parte, fructele socului
con\in şi ele vitamine (C şi din
complexul B), acid tanic şi malic,
aldehide glicolice, aminoacizi şi
zaharuri, fiind eficiente împotriva
obezităţii. Socul nu ajută doar la
distrugerea depozitelor de grăsimi,
ci este de un real folos şi în calmarea
nevralgiilor şi a durerilor reumatice,
combate infecţiile respiratorii.
Florile se culeg în mai-iunie> în
zonele montane chiar şi în iulie. Se
taie întreaga inflorescenţă cu un
cuţitaş sau foarfece, chiar înainte de
a se deschide toate florile, neap[rat
pe timp frumos şi uscat. Ele se pun
imediat să se usuce, la umbră, în
strat subţire. Aşa cum am promis
în numărul anterior al publicaţiei
noastre, continuăm să prezentăm
alte efecte benefice ale remediilor
din soc.

Recomandări terapeutice
Florile de soc au proprietăţi

sudorifice, diuretice, laxative,
febrifuge, galactogoge,
antiinflamatoare, uşor
dezinfectante. Sunt indicate în
obezitate şi menopauză. 
Ceaiul din flori de soc provoacă o
transpiraţie abundentă, ajutând la
scăderea temperaturii> este
recomandat contra tusei în
afecţiunile aparatului respirator<
răceală, gripă, bronşită, ca şi în
constipaţie. Prin diureza pe care o
produce se recomandă în
reumatism, boli de rinichi şi de
vezic[. Având proprietăţi laxative şi
ajutând la eliminarea apei din
ţesuturi, se foloseste ca medicament
natural în obezitate.

Sinuzita şi bronşita
Se bea infuzie combinată de

flori de soc, câte 3 căni/zi, în cure
de 14 zile, cu 1 săptămână de pauză.
Suplimentar, pe frunte sau, dup[
caz, pe piept, se aplică comprese cât
mai calde posibil cu infuzie
combinată de soc. Se reduce
inflamaţia căilor respiratorii, ajută
la eliminarea secreţiilor în exces.

Reumatism şi gută
Se fac cure, pe o perioadă de 3

săptămâni> se administrează câte 1
l de infuzie combinată de flori de
soc/zi. Are efecte depurative,
antiinflamatoare articulare şi ajută

la combaterea proceselor
degenerative. Totodată ajută la
eliminarea uraţilor din organism,
fiind un ajutor preţios în caz de gută.

Pentru dureri reumatismale
puteţi să faceţi şi b[i cu soc - 300 g
flori/5 l apă, fierte 10 min sau
infuzie din fructe, flori şi frunze de
soc (50-100 g plante/3 l apă)>
lichidul obţinut se pune în cada cu
apă (temperatura apei 37 grade)> se
stă 15- 20 min.

Prevenirea infecţiilor 
renale şi urinare

Se consumă zilnic 1 l de infuzie
combinată de flori de soc.
Stimulează puternic activitatea
rinichilor, măreşte diureza,
amplifică imunitatea locală şi ajută
la prevenirea formării nisipului şi a
pietrelor la rinichi.

Persoanele ce se confruntă
frecvent cu afecţiuni ca nefrita,
pielonefrita sau cistita vor face de 2
ori/an (la trecerile de la sezonul cald
la sezonul rece şi viceversa), o cură
de 2 săptămâni cu infuzie
combinată de flori de soc.

Arsuri de gradele 2 şi 3 pe 
suprafeţe mici

Se dezinfectează zona afectată
cu tinctură de flori de soc, apoi se
pun comprese cu infuzie combinată
de flori de soc. vindecarea va fi mult
mai rapidă şi cicatricele vor fi mai
reduse ca dimensiuni.

Inflamaţii gingivale
Decoctul din flori de soc

constituie o apă de gură cu care se
face gargară pentru combaterea
inflamaţiilor gingivale şi ale gâtului.
Se fierb 5 minute 50 g flori de soc
într-un litru de apă, apoi se lasă
acoperit, să se răcească. Folosiţi
decoctul de 4-6 ori/zi, mai ales după
mese.

Degerături
Zonele afectate vor fi înmuiate

în infuzie rece de soc, timp de 10
minute, apoi se aplică o cataplasmă
călduţă cu flori de soc, menţinută
minimum 1 oră. Principiile active
din florile de soc ajută la restabilirea
circulaţiei şi la regenerarea celulară
din zonele afectate.

Pentru cataplasmă cu decoct
aveţi nevoie de 30 - 50 g flori de soc
(2-3 mâini) la 1 l apă clocotită. Se
infuzează timp de 10 min.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Efectele benefice ale remediilor
din soc (2)

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 mur-
dari, dragoste cu-
rată - ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Păsărica -  ser. turc
21.45 Banca -show
comercial  0.25
Detectivi privați -
doc-reality magh.
5.30 Inspectorul
Alex - ser. pol.

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
Planeta albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33
Suma 18.53 Astă-
seară 19.00 Jurnal
20.05 Lumea 20.30
Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 24.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de
dimineață  10.05 As-
tro Show  13.00 Fa-
voritele lui Noe 13.25
Perla mamelor – ser.
am. 14.20 Concursul
bucătarilor șefi  17.50
Elif – pe drumul iu-
birii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  22.40 În-
tre prieteni – ser.
magh. 23.15 Șeful în
incognito – doc. real-
ity 1.05 Secolul XXI.
– legendele trăiesc cu
noi 1.45 Arcașul verde
– ser. am. 3.55 Au fost
odată două Germanii
–  ser. de thriller germ.

7.00 Oanapp 9.00 Putere
;i inocen\[ 10.00 Mic de-
jun 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 Documen-
tar 360°-GEO< Mohairul-
fibră de lux 15.00 Oanapp
16.00 Putere ;i inocen\[
17.00 Oanapp 18.00
Prim[vara amintirilor
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 Iubesc pe
cine nu trebuie 23.00 Put-
erea speran\ei 0.00
Câştigă România! (r) 1.10
Filmul de art[ 2.55 E vre-
mea ta! 3.05 Telejurnal
TvR2 3.50 Sport 4.05
Puterea speran\ei 5.00
Natur[ ;i aventur[ 5.30
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 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 Super
potriveala 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei 4.45 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 6.00 Teleshop-
ping (r) 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 :tirile
Kanal D

7<00 Curse de maşi-
ni< WTCR, în Olan-
da 7<30 Ciclism< Tu-
rul Italiei 8<30 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 9<30 Ci-
clism< Turul Italiei
11<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
21<00 Călărie< Liga
Globală a Campi-
onilor 21<30 Ştirile
Eurosport 21<45
Curse de maşini<
WTCR, în Olanda
23<05 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Ci-
clism< Turul Italiei
1<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
2<30 Curse de maşi-
ni< WTCR, în Olan-
da 3<00 Ciclism< Tu-
rul Italiei 4<00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Gar-
ros, Paris 5<00 Ci-
clism< Turul Italiei
6<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris 

7.45 Magazin pentru
rromi 8.45 Poșeta
9.45 Dragoste ameți-
toare – ser. mex.
10.30 Doctorul din
provincie -  ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Nigellissima –
ser. gastr. engl. 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.20 Oficiul legen-
delor – ser. fr. 23.25
1890 – ser. slov. 0.35
NCIS – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Amanda Bynes,
“Iubesc pe cine nu
trebuie” - 21.10

Vildan Atasever,
“Kosem” - 9.15
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6.00 Umbre din trecut
(r) 7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri
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
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 exist[ Par-
adis 21.00 R[zbunare
pe tocuri 22.00 Mo;te-
nirea 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 R[pirea fe-
cioarelor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n cap
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Orgolii 18.00
Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 v]n[torul de
recompense 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Sergiu Nicolaes-
cu – în dialog cu Irina
Drăgănescu 2.00
v]n[torul de recom-
pense (r) 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Orgolii (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 #Cre-
ativ 9.30 Tema zilei 9.45
Teleshopping 10.00
Aripile Nordului 10.55
S[ mergem `mpreun[!
11.00 Ca’n via\[ 12.00
Teleshopping 12.30 Eu-
Ro19 13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30
Pofticio;i, la crati\[!
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 S[ mergem ̀ mpre-
un[ 17.00 Aripile Nor-
dului 17.50 S[ mergem
`mpreun[! 18.00 Eu-
Ro19 18.30 Banii t[i
19.00 Fe\e-fe\e 20.00
Telejurnal 20.30 Tema
zilei 21.00 EuRo19
22.10 Teatrul Naţional
de Televiziune 0.40
Fe\e-fe\e 1.40 Teatrul
Naţional de Televiziune
4.05 Discover Rom]nia
4.15 Aventura urban[
5.05 Banii t[i  5.30 via\a
satului 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 :tir-
ile 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 Cei
trei muschetari (r)
2.00 Lec\ii de via\[
(r) 3.00 vorbeşte
lumea (r)  5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45 Jurnalul unui
puști< Căldură mare
(r) 9.45 La bloc (r)
12.15 Rocky III (r)
14.15 Rocky Iv (r)
16.15 Drumul spre
Ball 18.15 La bloc
20.30 Furtul de dia-
mante 22.15 LOL
0.15 #Selfie 69 (r)
2.45 Furtul de dia-
mante (r) 4.00 La
bloc 5.00 La M[ru\[
6.45 Turbo (r) 

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 Fracul
Magic (r) 2.45 Acces di-
rect (r) 4.15 Feti\a mea
(r) 6.00 Observator 

6.00 Gimnastica de
dimineață 11.30 :tiri
12.00 Agenda Pub-
lică (r) 16.30 Info Stu-
dio, realizator Ioan
Anița;, invitat inginer
Marius Cionca - Garda
Forestier[ Satu Mare
(r) 17.30 “Panoramic
Sportiv” 18.30 Info
Electoral, realizator
Mihai Sălceanu 20.00
Agenda Publică, dez-
batere electorală, real-
izator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Monica Ghiurco,
“Banii t[i” - 18.30

Andi Moisescu,
“Pe bune?!” - 22.30

50 Cent,
“Furtul de 

diamante” - 20.30

Stela C[dar,
“Agenda Public[“ -

20.00

Diego Olivera,
“M]ine e o nou[ zi”

- 18.00

Osric Chau,
“V]n[torul de 

recompense” - 20.30

Desert rapid cu mere ;i fri;c[

Mod de preparare<

Biscuiții se sfărâmă și se așează
într-un vas. Merele se curăță și se
răzuiesc, apoi se stropesc cu zea-
ma de lămâie, se amestecă cu za-
hărul și se pune câteva minute la
fiert. Când zahărul se topește, se
ia vasul de pe foc și merele se
amestecă bine-bine cu biscuiții și
cu scorțișoară, până când compo-
ziția devine omogenă. Jumătatea
se întinde într-o formă plată, sau
se împarte în cupe. Se prepară bu-
dinca după rețeta de pe plic, doar
că în acest caz se folosesc doar 400
ml de lapte, apoi se întinde peste

primul strat, sau se împarte și asta
în cupe. Când budinca se prinde
puțin se acoperă cu amestecul de
mere rămase, apoi se bate fișca cu
zahărul și se întinde de asupra de-
sertului. Se ornează cu ciocolată
răzuită, cremă de ciocolată topită,
bucăți de fructe sau pișcot pentru
copii. Se lasă la frigider timp de
2-3 ore, după care, dacă sunteți
norocoși, se poate felia, dar pentru
a fi sigur că și aspectul va fi la fel
de reușit ca și gustul, vă recoman-
dăm să le așezați din pormire în
cupe sau boluri.

Ingrediente<

Pentru stratul inferior< 3 me-
re, 200 g de biscuiți cu vanilie, o
linguriță de scorțișoare pudră, o
lingură de zahăr pudră cu gust
de vanilie, o lingură de zeamă de
lămâie. Pentru stratul următor<
o budincă cu vanilie, 3-4 linguri
de zahăr și 400 ml de lapte. Pen-
tru stratul superior< 200 ml de
frișcă pentru spumă, o linguriță
de zahăr pudră, 50 g de ciocolată
fină sau cremă de ciocolată cu
arahide, ori alte elemente pe care

doriți să le folosiți la ornat.

Sup[ de ou[ cu chimin

Mod de preparar<

Se prepară o bază de supă de
chimin. Se încinge uleiul și se pră-
jește puțin chimenul. Se adaugă
făina și se călește foarte puțin. Se
presară cu boia, apoi treptat se
toarnă și apa, amestecând în con-
tinuu, cu grijă să nu rămână co-
coloașese. Se adaugă sarea și se la-

să la fiert circa 5 minute, după
care se strecoară de semințe. Se
pune din nou la fiert și când în-
cepe să clocotească, 4 ouă se sparg,
câte una în pahar și se toarnă, pe
rând în supa clocotită. Celălalte 2
ouă se pun într-o farfurie și se bat
cu telul, pănă la omogenizare. Du-
pă 3-4 minute se toarmă încet, în
fir subțire în supă. După încă 2-3
minute de fierbere se poate adău-
ga și smântâna, amestecată în
prealabil cu câteva linguri de supă
fierbinte. Înainte de a lua de pe
foc se adaugă și oțetul. 

Ingrediente<

2 linguri de chimen, 4 - 5 lin-
guri de ulei, 4 linguri de făină, 2
l de apă, sare, o linguriță de boia
de ardei dulce, 200 g de smântâ-
nă, 6 ouă, 1-2 linguri de oțet, sa-

te, piper, delicat (de casă)

Înghe\at[ de cas[, din ananas

Mod de pereparare<

Miezul de ananas se szdrobeș-
te cu robotul de bucătărie, dacă
are prea multă zeamă, se strecoară
puțin, se adaugă mascarpone se
mixează până devine o pastă omo-
genă fină. Frișca se bate spumă,

apoi cele două se amestecă, se
adaugă cardamomul, mierea și ro-
mul sau esența. Se mai bete 3-4
minute cu mixerul, sau se ames-
tecă 30 minute cu aparatul pentru
înghețată. Dacă pentru a amesteca
compoziția utilizați mixerul, după
ce este gata, timp de 3 ore se mai
lasă la congelator, dar nu în serta-
rul de congelare rapidă. La servire
se ornează cu spumă de frișcă, cu
bucăți de ananas sau alte fructe și
cu frunzulițe de mentă.  

Ingrediente<

500 g de miez de ananas, cât
mai dulce și mai aromat, 400 ml
de frișcă lichidă, 150 g de mas-
carpone (crașcaval crenă), miere
după gust, o linguriță de carda-
mom (condiment exotic), 2-3
linguri de rom, sau câteva pică-

turi de esență de rom.

Ciolan la cuptor pe varz[ murat[

Mod de preparare<

Ciolanul afumat se lasă circa
o oră în apă rece, apoi în altă apă
se pune la fiert timp de 40 minute
- o oră după ce dă primul clocot.
Baconul se taie felii subțiri, sau
cubulețe mărunte. varza se spală,
se stoarce bine-bine, se amestecă
cu baconul și se condimentează
cu piper și cu mărar, după gust. O
tavă antiaderentă se unge cu un

pic de ulei de măsline, apoi se pu-
ne varza în tavă. Ciolanul se scoate
din apă, iar zeama ce rămâne se
poate folosi pentru prepararea
unor supe sau cioarbe. Ciolanul,
fie se lasă întreg, fie se taie în 3-4
bucăți și se așează pe varză, în așa
fel încât să fie puțin îngropate în
varză. Se toarnă supa peste varză
și peste ciolan, se acoperă cu o fo-
lie de aluminiu sau cu o altă tavă
și se pune în cuptorul preîncălzit.
După 40 de minute se descoperă
și se stropește totul cu ulei de mă-
sline, apoi se mai dă la cuptor pâ-
nă când ciolanul se rumenește bi-
ne. La servire se ornează cu smân-
tână.

Ingrediente<

Un ciolan afumat mai mări-
șor de peste 1 kg, 1kg de varză
murată, 200 g bacon, piper, mă-
rat uscat, ulei de măsline, 200
ml supă de carne sau de zarza-
vaturi (se poate prepara și din
cubuleț de supă), circa 200 g de

smântână. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Alimentele fermentate
sunt extrem de sănătoase
pentru sistemul gastroin-
testinal, dar și pentru în-
treg organismul. Iată ce
alimente fermentate ar
trebui să facă parte din al-
imentația ta, pentru o
sănătate de fier!

Fermentația este un pro-
ces natural prin intermediul
căruia microorganismele pre-
cum bacteriile și drojdia
transformă carbohidrații în
alcool și acizi. De aceea, ali-
mentele fermentate au o
aromă acrișoară, ușor de iden-
tificat. În timpul procesului
de fermentare, este facilitată
și multiplicarea probioticelor.
Alimentele fermentate sunt
sănătoase, în primul rând,
pentru că au un conținut ridi-
cat de probiotice. Acestea sunt
bacterii benefice pentru trac-
tul digestiv, echilibr]nd flora
la nivel gastrointestinal. Și sis-
temul imunitar este fortificat
de un aport mare de probio-
tice la nivel intestinal.

Beneficiile 
alimentelor 

• Îmbunătățesc procesul di-
gestiv, combătând diareea, dar
și constipația.
• Fortifică sistemul imunitar,
reducând riscul de îmbol-
năvire.
• Pot contribui la menținerea
greutății.
• Pot ameliora alergiile și ast-
mul.
• Pot spori eficacitatea antibi-
oticelor și, totodată, pot re-
duce riscul ca bacteriile să
capete rezistență la antibio-
ticele administrate.

• Pot ameliora tulburările psi-
hice, precum anxietatea.
• Ameliorează manifestările
afecțiunilor intestinale in-
flamatorii, precum colită ul-
cerativă, boală Crohn ori sin-
dromul de colon iritabil.

Ce efecte adverse pot
avea? 

Cu toate că alimentele fer-
mentate sunt foarte sănătoase,
unele persoane pot avea de-a
face cu următoarele simp-
tome neplăcute atunci când le
consumă< balonare ;i flatu-
lență.

Ce alimente fermentate ar
trebui să facă parte din dieta
ta? Chefirul îmbunătățește di-
gestia și are marele avantaj de
a fi bine digerat și de către per-
soanele cu intoleranță la lac-
toză, care altfel au simptome
precum crampele abdomi-
nale, balonarea ori diareea
când consumă produse lac-
tate, din cauza că nu pot dig-
era așa cum trebuie zaharurile
din lapte. Chefirul poate fi
consumat ca atare, mai ales
dimineața, la micul dejun, în-
să poate fi folosit și în smooth-
ie-uri.

Preparat din boabe de soia
fermentate, tempeh este o
sursă de proteine preferată, în
general, de persoanele vege-
tariene. Acesta este bogat în
probiotice, dar și în conținutul
de antioxidanți.

Varza murată – bacteriile
de acid lactic sunt cele care
determin[ fermentarea în
cazul verzei murate. Această
varză este săracă în calorii, în-
să conține probiotice, fibre, vi-
tamina C și vitamina K din
belșug. Mai mult decât atât,
varza murată este bogată și în
conținutul de luteină și zeax-

antin[, doi antioxidanți

esențiali pentru menținerea
sănătății oculare.

Murăturile – castraveții
murați, de pildă, conțin bac-
terii probiotice, dar și vita-
mine și minerale. Pentru a te
bucura din plin de beneficiile
murăturilor, e indicat să îți pui
singură murături, nu să le
consumi pe cele din comerț,
care conțin și conservanți și
alte ingrediente nesănătoase.

Brânza proaspătă –
brânza preparată din lapte
nepasteurizat este bogată în
probiotice și face parte, de
asemenea, din categoria ali-
mentelor fermentate pe care
ar trebui să le consumi. Însă
pentru a reduce riscurile, este
de asemenea recomandat să
îți prepari singură brânză
proaspătă.

Indiferent de dieta adop-
tată, alimentele fermentate ar
trebui consumate în mod reg-
ulat, întrucât au o serie de
beneficii pentru sănătate. Fă-
ți un obicei din a mânca cel
puțin de 3-4 ori pe săptămân[
alimente din această cate-
gorie.

Adoptând un stil de viață
sănătos și o dietă echilibrată,
vei preveni o serie de boli și
vei reuși să îți menții greu-
tatea. Bineînțeles, nu trebuie
să uiți de numărul de calorii
permise zilnic – dacă de-
pășești acest aport caloric, nu
numai că vei c[păta kilograme
în plus, însă totodată vei fi ex-
pusă riscului de a dezvolta o
serie de boli.

Dacă alimentele fermen-
tate nu sunt deloc pe gustul
tău, poți folosi suplimentele
alimentare pentru a oferi or-
ganismului probiotice. Dis-
cut[ cu medicul tău pe acest
subiect și vei lua cea mai înțe-

leaptă decizie.

Alimentele fermentate ar trebui 
consumate în mod regulat

În mod surprinzător, un studiu arată
că persoanele care mănâncă orice, fără
să facă nazuri, sunt mai puțin expuse
riscului de acumulare a kilogramelor în
plus, în comparație cu cei care sunt
foarte pretențioși la mâncare.

Cercetătorii de peste Ocean au analizat
comportamentul și datele a 501 persoane, cu
o medie a vârstei de 26,8 ani și o medie a in-
dicelui de masă corporală de 25,96.

S-a constatat astfel că cei care sunt dispuși
să încerce tot felul de preparate culinare au un
indice de masă corporală mai mic, dar totodată
au și tendința de a găti mai mult și de a adopta
un stil de viață mai sănătos. Aceștia sunt mai
preocupați de stilul de viață sănătos, compar-
ativ cu persoanele foarte mouroase la mân-
care, care nu sunt dispuse să încerce anumite
alimente.

Specialiștii bănuiesc că asta se datorează
faptului că cei care sunt dispuși să încerce di-
verse preparate se pot încadra în numărul de
calorii permise zilnic, fără însă să se simtă re-
strictiona\i. Pe de altă parte însă, cei care nu
mănâncă alimente din multe categorii, vor avea
un număr limitat de variante, ceea ce înseamnă
că sunt mai expuși riscului de a depăși numărul
de calorii recomandate pentru menținerea
greutății sau chiar pentru scăderea în greu-
tate.

De ce sunt unele persoane mouroase la
mâncare? În primul rând, de vină pentru
nazurile pe care le facem la mâncare sunt
genele. De exemplu, gena TAS2R38 este cea
care determin[ cât de puternic resimte o per-
soană gusturile amare. Așadar, copilul care
moștenește această gen[ de la părinți va avea
tendința de a refuza alimentele cu gust amar.

În afară de gene și alimentele la care sun-
tem expuși în copilărie au în rol important în
dezvoltarea atitudinii față de mâncare la ma-
turitate. Copiii care nu sunt învățați de mici să
experimenteze din punct de vedere culinar vor
avea tendința de a refuza multe alimente la
maturitate.

Cum să combați tendința 
de îngrășare?

Poți combate tendința de a te îngr[șa, în
ciuda faptului că ești mai pretențios la mâncare.
Iată câteva ponturi care te vor ajuta în acest
sens<
• Stabilește numărul de calorii pe care ai voie
să le consumi zilnic și nu îl depăși orice ar fi.
• Educ[-ți gusturile, în așa fel încât să îți placă
mai mult alimentele cu o densitate calorică
mică, pe care le poți consuma în cantități mai
mari - printre aceste alimente se numără<
fructele, legumele, supele.
• Impune-ți să nu te folosești de faptul că nu
agreezi anumite alimente pentru a mânca
nesănătos și pentru a consuma alimente cu un
aport caloric foarte mare precum pizza, ali-
mente de tip fast-food, dulciuri, prăjeli.
• Învață să gătești și în acest fel vei reuși să
pregătești preparate sănătoase, din ingredien-

tele pe care le preferi – de pildă, dacă preferi
carnea, poți înv[ța să o pregătești într-o

manieră sănătoasă (la cuptor, pe grătar).

Mofturo;ii la
m]ncare au tendin\[

de `ngr[;are

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 17.45 Păsărica
– ser. turc 21.45 Ban-
ca – show-concurs
0.25 Detectivi privați
– reality magh. 1.30
Faptele extra - știri
5.25 În capcană -
ser. germ. 5.50 Mo-
toGP, marele premiu
francez

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35
Planeta albastră
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 Bis-
erica vie 17.35 Ex-
pres carpatin 18.33
Șansa 18.55 Astă-
seară  20.05 Familia
19 22.25 Jurnalul
celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show  13.20
Șeful în incognito –
doc-reality 14.20
Concursul bucătar-
ilor șefi 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jur-
nal RTL  22.40 Între
prieteni – ser. magh.
23.15 Magnum –
ser. am.  1.30 Ar-
cașul verde – ser.
am. 3.45 Graceland
– ser. am. 5.00 Băr-
bații! -  ser. magh.

7.00 Oanapp 9.00 Putere
;i inocen\[ 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Femei
de 10, bărbați de 10
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mino-
rit[\ilor 13.30 S[n[tate
cu de toate 14.00 Docu-
mentar 360° 15.00
OanApp  16.00 Putere şi
inocenţă 17.00 Oanapp
18.00 Primăvara am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.10
D’ale lu’ Mitică 22.00
Destine ca-n filme 23.00
Puterea speran\ei 0.00
C];tig[ Rom]nia 1.10
Iubesc pe cine nu trebuie
2.55 E vremea ta! 3.05
Telejurnal TvR2 3.50
Sport 4.05 Puterea sper-
an\ei 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 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00 Put-
erea dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul fericirii
22.30 vulturii de
noapte 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 Su-
per potriveala 3.15
Puterea dragostei (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 8<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
9<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 10<30 Scrimă< Circuit-
ul Grand Prix, la Shang-
hai, în China 11<30 Tir
cu arcul< Cupa Mondi-
ală, la Shanghai, în China
12<00 Tir cu arcul< Cupa
Mondială, la Shanghai,
în China 12<35 Curse de
maşini< WTCR, în Olan-
da 13<00 Ciclism< Turul
Italiei 14<35 Ciclism< Tu-
rul Italiei 18<00 Ciclism<
Giro Extra 18<30 Tenis<
Circuitul Mondial ATP
250, la Geneva, în Elveţia
20<55 Ştirile Eurosport
21<05 Ciclism< Turul Ital-
iei - Il Giro astăzi 23<00
Curse de maşini< WTCR,
la Zandvoort, în Olanda
23<30 Curse de maşini<
Challenge-ul Mondial
Blancpain GT America
23<55 Formula e< Cam-
pionatul FIA, la Berlin,
în Germania 0<20 Ştirile
Eurosport 0<35 Ciclism<
Turul Italiei 1<30 Tenis<
Circuitul Mondial ATP
250, la Geneva, în Elveţia
2<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 4<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 5<00
Ciclism< Turul Italiei
6<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta 9.45
Dragoste ameți-
toare - ser. mex.
10.30 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Nigellissima -
ser. gastr. engl.
15.15 Dragoste in-
finită - ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex - ser.
germ-austr. 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Diag-
noza - ser. pol. 23.15
Casa de modă vel-
vet - ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gary Cole,
“Puterea speran\ei”

- 23.00

Victor Slav,
“Vulturii 

de noapte” - 22.30
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
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 R[zbunare pe
tocuri (r) 15.45 Dra-
goste 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) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Moștenirea (r)   5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut

7.20 Sergiu Nicolaes-
cu - în dialog cu Irina
Drăgănescu (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Secrete de stil 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Orgolii 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Pentru patrie
22.30 Starea na\iei
23.30 Betman 23.35
Focus din inima
Rom]niei 0.00 vic-
tor Rebengiuc - în di-
alog cu Andreea
Bibiri 2.00 Pentru
patrie (r) 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Orgolii (r)
6.50 Teleshopping

7.00  Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Banii t[i 9.30
Tema zilei  9.45 Teleshop-
ping 10.00 Aripile Nor-
dului (r) 10.55 S[
mergem `mpreun[ 11.00
Ca’n via\[ 12.00 Tele-
shopping 12.30 EuRo19
13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30 Pofticio;i,
la crati\[! 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe
unu 16.55 Să mergem îm-
preună! 17.00 Aripile
Nordului 17.55 Să
mergem împreună! 18.00
EuRo19 18.30 Lumea azi
19.00 Fe\e-fe\e 20.00
Telejurnal 20.30 Tema
zilei 21.00 EuRo19 22.10
Marele jaf al trenului
23.50 Moment art 0.00
Telejurnal 0.30 Fe\e-fe\e
1.30 Marele jaf al trenului
3.00 M.A.I. aproape de
tine 3.25 Telejurnal 3.50
Tema zilei 4.15 Tezaur
folcloric 5.05 Lumea azi
5.30 via\a satului 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
Hoa\a de identi-
tate (r) 2.00 Lecţii
de viaţă (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tir-
ile Pro Tv

8.45 La bloc (r) 11.15
Rocky Iv (r) 13.15
Anna ;i Regele (r)
16.15 O femeie ex-
centric[ 18.15 La
bloc 20.30 R[zbu-
narea maestrului
22.45 Dredd 3D< Ul-
tima judecată 0.45
Furtul de diamante
(r) 2.15 R[zbunarea
maestrului (r) 4.00
La bloc (r) 4.45 La
M[ru\[ (r) 6.30 Dru-
mul spre Bali (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Du;manul din
umbr[ 2.45 Acces di-
rect (r) 4.15 Feti\a mea
6.00 Observator (r)  

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00 Agen-
da Publică (reluare)
18.00 Sănătate, realiza-
tor Mihaela Ghiță, invi-
tat[ Georgeta Pop -
pre;edintele CJAS Satu
Mare 18.30 “Info elec-
toral”, realizator Mihai
Sălceanu 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Robert Glenister,
“Marele jaf al 

trenului” - 22.10

Gheorghe Ifrim,
“Las Fierbin\i” -

20.30

Georgeta Pop, 
invitat[ la emisiunea
“S[n[tate” - 18.00

Karl Urban,
“Dredd 3D< Ultima

judecată” - 22.45

Bugra Gülsoy,
“Dragoste cu 

`mprumut” - 23.00

Bill Goldberg,
“Pentru patrie” -

20.30
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De ce să porți clasicul
nude, de ce să alegi negru
sau maro, eterne și neutre,
mereu cuminți? De ce să nu
alegi pantofii colorați de
var[, mai ales acum, când se
poartă tot curcubeul în
încălțăminte?

De la neoanele anilor ’80,
până la tonurile ce amintesc de
fovism, toate culorile intense
sunt la modă și la încălțăminte!
Se poartă atâtea modele de
pantofi în culori vibrante, încât
ar fi păcat să pășeșți altfel decât
așa<

De la sandale cu talpa joasă,
până la sandale înalte, cu tocul
subțire. De la balerini cu vârful
ascuțit, la pantofi cu calapod
bărbătesc. De la sandale cu plat-
forma înalt[ și tocul chunky la
delica\ii kitten-heel cu parfum
retro. De la stiletto, la pumps
și până la bocanci și botine, ori
pantofi sport. În vara aceasta se
poartă toată gama de
încălțăminte. Și se poartă col-
orată – nu de alta, dar să nu se
supere vreo nuanță din cercul
cromatic! Descoperă mai jos
modelul potrivit pentru tine.

Sandalele roz-cyclamen

Dacă e neon, neon să fie!
Dacă sunt anii ’80 – ’90, atunci
să fie sandale sau botine în roz
puternic. Cât mai roz, cât mai
saturat, cât mai neon! Și e ceva
mai chic decât o astfel de
pereche de sandale alături de
blugii prespălați? Inspirație
găsești la Loewe și Jeremy Scott.

Albastrul cobalt e `n 
trend

Ce culori se poartă? Între al-
bastrul cerului și albastrul-
cobalt se situează acest albastru
seren al verii 2019. La sandale
cu barete fine pe care le-am ob-
servat la Zimmerman, la sandale
slin-back cu fundă mare și tex-
tura sidefată, propuse de Marc
Jacobs și la botinele semnate
Tibi.

Alege oranjul pur

Se poartă multe modele de
pantofi în culori puternice. De
exemplu, portocaliul a fost la

mare căutare pe catwalk. Marry
Bovan a propus un oranj mai
delicat. Siej Marjan a creat san-
dale portocalii-tangerine cu
catarame masive, iar Dries van
Noten a creat sandale-botină pa-
pagal, adică cu oranj și multe alte
tonuri intense și cu pene.

Galbenul neon 
e chic

Prabal gurung, Max Mara
sau Jeremy Scott au turnat gal-
ben acrilic direct pe
încălțăminte. Știi markerele ace-
lea galbene fluorescente? 

Ai face bine să-ți protejezi
ochii, căci se poartă acel galben
la sandale, papuci cu toc, stiletto
și chiar ghete-sport. vibrant, cu
chef de joacă și plin de energie!
Doar nu te uita direct la ei!

Îndrăznește să 
abordezi 

pastelurile intense

Mă refer la nuanțe pastelate,
însă saturate, cremoase, puter-
nice. Dacă vrei, nuanțele paste-
late sintetice! Iar lavanda este
una dintre nuanțele verii. Ușor
romantică, ușor feminină, sub-
tilă și elegantă, caldă și cu ceva
erotic în ea, lavanda aceasta pur-
tată mai ales la stiletto cu vârf
ascuțit și toc și mai ascuțit, arată
absolut senzual pe picior. Acest
stil de pantof a fost propus de
nume mari ale modei, precum
Calvin Klein, Kate Spade și Tom
Ford.

Tocuri în verde 
mentă electric

vorbim din nou despre un
pastel cremos, acrilat, cu tentă
electrică. Amintind de kitsch-ul
anilor ’60 din designul de inte-
rioare (de la vestici, nu de la noi),

pantofii și sandalele verde-men-
tă sunt absolut superbi! Aș fi
scris delicios, căci amintesc de
;erbetul de mentă sau de crema
de muffins cu fistic. Nebunia
aceasta cromatică a fost propusă
de Moschino, vivienne Hu și
Carolina Herrera.

Ce ar fi fost vara 
fără metalic?

Pantofii colorați de var[ nu
includ neapărat și argintiul met-
alic. Sau, altfel spus, argintiul nu
este tocmai un ton intens prin
saturație, însă este prin vizibili-
tate. Și pentru că au fost multe
propuneri de argint topit, de la
Balmain, Burberry, vivienne
Hu, Byblos, la Isabel Marant,
Miu Miu, Prada sau Givenchy,
îți propun să ai și acest model în
colecție. În materie de argintiu
ce pantofi se poartă? Absolut
toate modelele, de la balerini, la
cizme peste genunchi!

Pantofii colora\i sunt în trend 
vara aceasta

7.15 Moca – mag.
de dim. 11.45
Lumea astro 13.30
– Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ra-
mon, dragostea
mea 17.45 Păsări-
ca – ser. turc 21.45
Banca – show
com. 0.45 Detec-
tivi privați – doc-
reality magh. 1.30
Faptele extra -
știri 5.45 În cap-
cană – ser. germ.

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 Famil-
ia  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 Mag. de
dimineață 10.05
Astro Show  13.50
Perla mamelor –
ser. am. 14.20 Con-
cursul băcătarilor
șefi  17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL  22.40 Între
prieteni – ser.
magh. 23.15 Toplist
1.05  Arcașul verde
– ser. am. 3.20
Graceland – ser.
am. 5.00 Bărbații! –
ser. magh.

7.00 Oanapp 9.00 Put-
ere ;i inocen\[ 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00
Drag de România mea
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00
Putere şi inocenţă 17.00
Oanapp 18.00
Prim[vara amintirilor
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10
Balad[ `n valea Mor\ii
23.00 Puterea speran\ei
0.00 C];tig[ Rom]nia
1.10 Balad[ din valea
Mor\ii 2.50 E vremea ta!
3.05 Telejurnal TvR2
3.50 Sport4.05 Puterea
speranţei 5.00 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 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<30 Ciclism< Turul
Italiei 8<30 Tenis< Cir-
cuitul Mondial ATP
250, la Geneva, în
Elveţia 9<35 Ciclism<
Turul Italiei 11<00 For-
mula e< Campionatul
FIA, la Berlin, în Ger-
mania 11<30 Curse de
maşini< WTCR, la
Zandvoort, în Olanda
12<05 Ciclism< Turul
Italiei 14<05 Ciclism<
Turul Italiei 18<00 Ci-
clism< Giro Extra
18<30 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia
19<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Ciclism< Turul
Italiei - Il Giro astăzi
23<05 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 0<25
Ştirile Eurosport 0<30
Ciclism< Turul Italiei
1<35 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 2<30
Ciclism< Turul Italiei
4<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 5<00
Ciclism< Turul Italiei
6<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia  

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom.  9.45
Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.30 Doc-
torul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.50 Nigellisima
-  ser. gastr. engl. 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.35 Mafia ucide
doar vara – ser. it.
23.35 Quo vadis? –
ser. engl-fr-it-span-
germ. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Giuliano Gemma,
“Balad[ `n Valea
Mor\ii” - 21.10

Sevval Sam,
“Pre\ul fericirii” -

20.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare 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 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 victor
Rebengiuc - în dialog
cu Andreea Bibiri (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 Orgolii18.00
Focus 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
Draga Olteanu Matei
- în dialog cu Ana
Ularu 2.00 Cronica
c]rcota;ilor 4.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 5.00 Orgolii
(r)  6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Lumea azi 9.30
Tema zilei 9.45 Teleshop-
ping  10.00 Aripile Nor-
dului 10.55 S[ mergem
`mpreun[! 11.00 Ca’n
via\[ 12.00 Teleshopping
12.30 EuRo19 13.00 Lev-
intza prezintă 13.30
Pofticioşi, la cratiţă! 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Convieţuiri
16.55 Să mergem împre-
ună! 17.00 Cooltura
17.30 EuRo19 18.00
Handbal masculin< CS
Dinamo Bucure;ti-AHC
Dobrogea Sud 19.30 Stu-
dio handbal 20.00 Tele-
jurnal 20.30 Tema zilei
21.00 EuRo19  22.00
Rom]nia 9 22.35 Marele
jaf al trenului 0.05 Tele-
jurnal 0.35 Politic[ ;i del-
icate\uri 1.35 Marele jaf
al trenului 3.05 Pro patria
3.30 Telejurnal 3.55
Tema zilei 4.15 Rom]nia
9 4.40 Levintza prezint[
5.05 Cooltura 5.30 via\a
satului 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 :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 Eroi
de sacrificiu 2 (r)
2.00 Lecţii de viaţă
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 La bloc (r) 11.00
Anna ;i Regele (r)
14.00 LOL (r)  16.00
Modelul 18.15 La
bloc 20.30 Quantum
Apocalypse - Ziua
judecății 22.30
B[t[lia celor bleste-
ma\i 0.30 Dredd 3D<
Ultima judecată (r)
2.30 B[t[lia celor
blestema\i (r) 4.00
La bloc 5.45 La
M[ru\[ (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
2.45 Acces direct 4.15
Feti\a mea (r) 6.00
Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Jack Roth,
“Marele jaf 

al trenului” - 22.35“Ferma” - 21.30

Rhett Giles,
“Quantum 

Apocalypse - Ziua
judecății” - 20.30 

Harshad Chopda,
“Umbre din trecut” -

16.45

Ioana Petric,
“Cronica

c]rcota;ilor” - 20.30
6.00 Gimnastica de
diminea\[  6.30 :tiri
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

Larisa Matei,
“:tirile ITV” - 19.30
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Hepatita E, cunoscută în trecut  ca
icterul negru a revenit în atenția specia-
liștilor după ce au fost depistate cazuri
la femeile însărcinate. Patru persoane
au ajuns la spital cu hepatita E de la în-
ceputul acestui an, la nivel național. 

Afecțiunea se manifestă la fel ca hepatita
A (boala mâinilor murdare) și poate ajunge
la forme severe. Profesorul dr. Adrian Streinu
Cercel a atras atenția că în cazul femeilor în-
sărcinate, mortalitatea poate crește până la
45%. ”Peste 80% din cazuri sunt asimptoma-
tice, oamenii manifestă doar puțină oboseală,
somnolență. Restul fac icter, la care se adaugă
creșteri foarte mari ale transaminazelor”, a
explicat specialistul în cadrul evenimentului
de lansare a planului- cadru național pentru
controlul hepatitelor virale în România. Alte
simptome care mai pot apărea, în unele ca-
zuri, sunt< lipsa poftei de mâncare, dureri ab-
dominale, greață, vărsături, dureri articulare
și febră.

virusul hepatitic E se poate lua prin con-
sumul cărnii de porc neprocesate corespun-
zător, dar și din lipsa de igienă. „Accesibiliatea
la teste este limitată și lumea nu prea se gân-
dește la asta. Mare atenție la consumul de
carne de porc neprocesată termic, afumată,
uscată, deoarece acesta este bazinul prin care
se răspândește. Se folosește foarte mult și în
România”, a avertizat prof. dr. Liana Gheor-
ghe, șef Departamentul de Gastroentrologie
a Centrului de Boli Digestive și Transplant
Hepatic, Institutul Clinic Fundeni. Igiena este
la fel de importantă, atât atunci când mergeți
la toaletă, cât și înainte de a mânca ceva. “Da-
că folosești mâna dreaptă pentru a te șterge,
deschizi robinetul cu mâna stângă”, a com-
pletat prof. Streinu- Cercel.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătă-
ții, hepatita E afectează în fiecare an 20 de
milioane de persoane și cauzează 57.000 de
decese. Boala se vindecă de cele mai multe
ori în 4-6 săptămâni, însă, în anumite con-
diții, poate evolua spre insuficiența hepatică
și poate determina decesul bolnavului.

Alte tipuri de hepatit[ frecvent întâlnite,
ce reprezintă probleme majore de sănătate
publică, sunt< hepatita B (4,7 milioane de per-
soane la nivel european) și hepatita C (3,9
milioane de persoane la nivel european). Ro-
mânia are cea mai mare prevalență viremică
a vHC în populația generală (2,5%). În sco-
pul atingerii țintei OMS de eradicare a hepa-
titelor virale până în 2030, Ministerul Sănă-
tății a anunțat lansarea planului- cadru na-
țional pentru controlul hepatitelor virale.
Scopul acestuia este de a minimiza amploarea
hepatitelor virale ca problemă de sănătate
publică, prin reducerea transmiterii virusu-
rilor hepatitice, reducerea morbidității și
mortalității prin hepatite virale și complicații
ale acestora și prin asigurarea accesului echi-
tabil la servicii cuprinzătoare de prevenire,
testare, îngrijire și tratament, după cum se
arată într-un comunicat al Ministerului Să-
nătății.

Icterul negru poate
s[ dea complica\ii

greu de tratatDieta modern[ ofer[ din ce ̀ n ce mai
pu\ine niveluri de micronutrien\i nece-
sari ;i lacune nutritive la toate popula\ii-
le de pe glob. Acest lucru duce la “foa-
metea ascuns[” de nutrien\i, vitamine
;i minerale extrem de necesari organis-
mului nostru.

Prin sinergia compu;ilor biologic-activi
din cele 30 de plante medicinale, produsul Bit-
ter – Taina plantelor ac\ioneaz[ ca un reglator
al tuturor func\iilor vitale. Acesta poate fi con-
siderat un adev[rat „elixir al vie\ii” datorit[
multiplelor ac\iuni benefice asupra s[n[t[\ii
;i a st[rii generale a organismului, indiferent
de v]rst[. Astfel, acest supliment ajut[ la limi-
tarea senza\iei de oboseal[, induc]nd o stare
general[ de bine. Ajut[ digestia, favorizeaz[
secre\ia ;i evacuarea bilei ;i contribuie la limi-
tarea form[rii de gaze intestinale ;i la u;urarea
eliber[rii lor fiind util ;i `n curele de sl[bire.
De asemenea, el favorizeaz[ diminuarea efec-
telor negative ale stresului asupra organismului
;i contribuie la `nt[rirea sistemului imunitar
prin cre;terea capacit[\ii naturale de ap[rare
a corpului fa\[ de diver;i agen\i patogeni (vi-
rusuri, bacterii, ciuperci). ~n plus, acesta favo-
rizeaz[ procesul natural de detoxifiere, sti-
mul]nd eliminarea toxinelor (inclusiv a unor
factori poluan\i) pe cale renal[, digestiv[ sau
sudorific[. Nu `n ultimul r]nd, formula unic[
a acestui bitter particip[ la `nt]rzierea proce-
sului de `mb[tr]nire prin reglarea func\iilor
organismului, u;ureaz[ traversarea etapei de
menopauz[ la femei ;i o `mbun[t[\e;te.

Recomand[ri
Bitterul Taina Plantelor previne ;i amelio-

reaz[ o mare varietate de boli , iar atunci c]nd
boala este grav[, mic;oreaz[ durerea, ̀ nl[tur[
oboseala ;i stresul d]ndu-ne o bun[ dispozi\ie
de munc[ prin con\inutul bogat `n substan\e
active valoroase. ~nt[re;te imunitatea natural[
a organismului prin cre;terea rezisten\ei de
ap[rare ̀ n fa\a agen\ilor patogeni, fiind indicat
`n< viroze, gripe, boli infec\ioase cu stafilococi,
streptococi, micoze. Imunitatea crescut[ ajut[
organismul `n lupta cu factorii cancerigeni,
produc[tori de tumori benigne sau maligne.
Dezintoxic[ organismul, stimul]nd eliminarea
toxinelor pe cale renal[, digestiv[ ;i sudorific[.
Ajut[ digestia, diminueaz[ durerile abdomi-
nale ;i elimin[ balon[rile, prin caracterul co-
leretic colagog calmeaz[ crizele de colecist. Fi-
ind u;or laxativ este indicat ̀ n curele de sl[bire,
`n tratamentul antihemoroidal ;i ̀ n constipa\ii-
le cronice. Amelioreaz[ durerile reumatismale
prin efectul analgezic. Calmeaz[ durerile de
cap de natur[ nervoas[, reumatic[ sau biliar[.
De asemenea, `mbun[t[\e;te circula\ia peri-
feric[ defectuoas[ ̀ n afec\iuni ale arterelor sau
venelor, folosindu-se sub form[ de masaje.
~nt]rzie procesul de ̀ mb[tr]nire prin reglarea
func\iilor organismului, `ncetine;te osteopo-
roza, calmeaz[ durerile articulare, `nt[re;te
vederea.

Poate fi folosit ;i `n gastrite hiperacide ;i
ulcer gastro-duodenal prin substan\ele active
care scad sau neutralizeaz[ acidul gastric `n
exces, `mpiedic]nd prin aceasta apari\ia eso-
fagitei de reflux.

Propriet[\i
Este un adev[rat elixir al vie\ii prin multi-

plele ac\iuni binef[c[toare asupra s[n[t[\ii ;i
st[rii generale a corpului.

Mod de folosire
Intern< 1-3 linguri\e pentru copii dizolvate

`n ceai fierbinte,  care se administreaz[ dup[
mesele principale, 6 linguri\e pe zi pentru
adul\i, c]te o linguri\[ `nainte de mas[ ;i una
dup[ mas[ de 3 ori pe zi. Persoanele care nu
au voie s[ utilizeze alcoolul pot administra do-
za 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\in-
ute substan\ele active. Extern< se aplic[ direct,
sub form[ de masaj, comprese, fric\ion[ri ;i
inhala\ii.

Bitterul Taina Plantelor de la Hypericum
este un adev[rat “elixir al vie\ii”

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,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Păsărica – 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 Jurnalul
celor din v4 13.55
Azi după masa 14.35
Banca de școală
15.35 vârsta 16.35
Unio 28 17.35 Plan-
eta albastră 18.33
Gospodarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  13.00
Toplist  14.20 Con-
cursul bucătarilor șe-
fi 16.30 Perechea
câștigătoare – reality
show 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.40 Între pri-
eteni – ser. magh.
2.20 Femeia ade-
vărată – mag. de stil
de viață 2.55 Grace-
land – ser. am. 5.00
Bărbații! -  ser. magh.

7.00 Oanapp 9.00 Putere
şi inocenţă (r) 10.00
Câştigă România! (r)
11.00 Drag de Rom]nia
mea 12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documen-
tar 360° Geo  15.00
Oanapp  16.00 Putere şi
inocenţă 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! 3.10 Telejurnal
TvR2 3.50 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 Povestea noas-
tră  22.45  Bravo, ai
stil! 0.45 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Puterea
dragostei (r) 4.00
Pastila de r]s (r) 4.30
~n c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Ciclism< Turul Ital-
iei 8<30 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 9<35
Ciclism< Turul Italiei
11<00 Curse de maşini<
WTCR, la Zandvoort,
în Olanda 11<30 For-
mula e< Campionatul
FIA, la Berlin, în Ger-
mania 12<05 Ciclism<
Turul Italiei 14<15 Ci-
clism< Turul Italiei
18<15 Ciclism< Giro Ex-
tra 18<30 Tenis< Circuit-
ul Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia
19<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia
20<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Ciclism< Turul
Italiei - Il Giro astăzi
23<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 0<20
Ştirile Eurosport 0<30
Ciclism< Turul Italiei
1<30 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia 2<30
Ciclism< Turul Italiei
4<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţi 5<00
Ciclism< Turul Italiei
6<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Geneva, în Elveţia

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.30 Doctorul
din provincie 13.02
Jurnal 13.45 Nigel-
lissima -  ser. gastr.
engl. 15.05 Dragoste
infinită – ser. turc
15.55 Șase surori –
ser. span. 16.50
Agentul Rex  19.35
Labirintul sorților –
ser. turc  22.45
Plăcerea începe la
miezul nopții – film
it. 0.35 Drumul de
probă – film magh.
3.05 Enigmaticul
secol XX.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Lori Loughlin,
“Misterele din 

Glenwood” - 21.10

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 17.00

14 Informa\ia zilei Joi 23 mai 2019Programe TV

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 Draga Olteanu
Matei - în dialog cu
Ana Ularu 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
Tele-shopping 15<05
Focus 16<00 Orgolii
18<00 Focus 18 19<30
Mama mea găteşte
mai bine 20<30
Razboinici neinfricati
22<30 Starea Na\iei
23<30 Betman 23.35
Focus din inima
României 0.00 R[z-
boinici ne`nfrica\i
2<00 R[zboinici
ne`nfrica\i  4.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 5.00 Orgolii
(r) 6<50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
Cooltura (r) 9.30 Tema
zilei (r) 10.00 Aventura
urbană (r)  10.55 Să
mergem împreună!
11.00 Ca’n viaţă 12.00
Teleshopping 12.30 Eu-
Ro19 13.00 Construc-
torii de visuri (r) 14.00
Telejurnal 14.55 vor-
beşte corect! 15.10
Akzente 15.10 Akzente
16.55 Să mergem îm-
preună! 17.00 Aripile
Nordului 17.55 Să
mergem împreună!
18.00  EuRo1918.30
#Creativ19.00 Feţe-feţe
20.00 Telejurnal 20.30 
Tema zilei 21.00 Eu-
Ro19  22.00 Dosar
România 0.00 Telejur-
nal  0.45 Feţe-feţe1.30
Faţa nevăzută a lumii
2.20 Exclusiv `n
Rom]nia 3.25 Telejur-
nal (r) 3.50 Tema zilei
(r)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 O femeie ex-
centrică (r) 9.45 La
bloc 12.15 LOL
(r)14.15 Quantum
Apocalypse - Ziua
judecății (r)16.15 A
fost odată Curly
18.15 La bloc 20.30
7 centimetri 22.30
AvP< Alien vs. Pred-
ator 0.30 Bătălia
celor blestemați (r)
2.30 AvP< Alien vs.
Predator (r) 4.00 La
bloc (r) 5.00 La
Maruţă 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 Jocuri
stranii 4.15 Feti\a mea
6.00 Observator 

6.00 Gimnastica de
diminea\[  11.30
:tiri 12.00 Agenda
Publică (reluare)
18.30 “Info elec-
toral”, promovare
electorală 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, dezbatere elec-
toral[, 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

Timothy Webber,
‘Aripile Nordului”

- 17.00
Anca Dumitra,

“Las fierbinți” - 20.30

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.00

Stephanie Jacobsen, 
“7 centimetri” - 20.30

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut”

- 16.45

Draga Olteanu
Matei,

“Draga Olteanu
Matei - în dialog cu
Ana Ularu” - 7.20


