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MARIANA ZAHARIA

Din numărul total al șome-
rilor din județul Argeș, 18% 
este, la acest moment, procentul 
șomerilor cu vârste între 30 și 
39 de ani. Trecuți cu roșu în 
grafice, tinerii au reușit, însă, să 
se angajeze, deși țara este afec-
tată de pandemie. Cel puțin cei 
care nu au căutat locuri de 
muncă pentru studii superioare. 

Datele adunate de AJOFM 

Argeș arată că, din vară și până 
în acest moment, 30 de tineri 
au devenit patiseri, cofetari sau 
brutari. Un alt job destul de 
căutat este cel de ambalator 
manual, un post la care multe 
fabrici de pâine apelează acum 
în pandemie, după ce specia-
liștii au spus că pâinea amba-
lată este mai puțin periculoasă 
în ceea ce privește transmiterea 

virusului SARS-CoV-2. Tot din 
aceeași sursă aflăm că 76 de 
tineri s-au angajat în construcții 
civile ca tâmplari, zugravi și 
muncitori necalificați.

Muncitori pentru  
fabricarea pieselor auto

„Construcțiile metalice au 
avut nevoie de angajați, așa că 
35 de persoane lucrează de 

acum în acest 
domeniu. În 
comerț, avem 81 
de persoane care profesează ca 
vânzători, lucrători comerciali, 
agenți de vânzări sau manipu-
latori. În industria textilă s-au 
angajat 64 de argeșeni. Unii 
sunt confecționeri, alții croitori 
sau călcătorese. Dar, cel mai 
mare număr, 132 de persoane, 
au fost angajate pentru fabri-
carea de echipamente electrice 
și electronice, piese autovehi-

cule ca și confecționeri cablaje, 
operatori roboți industriali sau 
muncitori necalificați. Totul 
într-o perioadă de două luni 
spune Nicolae Bădescu, direc-
torul AJOFM Argeș. 

S-au adaptat situației 
Multe dintre croitoriile care 

au făcut angajări s-au reprofilat 
când a venit pandemia. Locul 
rochiilor și bluzelor trimise la 
export înainte de starea de 
urgență a fost luat acum de 
măști de bumbac sau costume 

de protecție. În schimb, cofe-
tăriile au avut nevoie de mai 
mulți angajați, după ce au 
avut șansa să le crească 
comenzile celor care fac 
livrări la domiciliu. 

În schimb, în cazul agen-
ților de vânzări, multe dintre 
locurile pe care s-au făcut acum 
angajări erau libere încă de 
după perioada de carantină. Pe 
de o parte, au renunțat persoane 
cărora jobul li s-a părut unul 
riscant, pentru că intrau în 
contact cu prea multe persoane. 
Alții vindeau produse care nu 
au mai fost căutate pentru că 
mulți români au încercat să își 
optimizeze cheltuielile și să 
cumpere doar ce este necesar.

Patiseri, croitori sau vânzători - joburile de pandemie
Tinerii fără studii supe-

rioare au avut șansa să se 
angajeze în pandemie. Fie 
că au ajuns la o brutărie, la 
o croitorie sau în construcții, 
mulți dintre cei care nu 
aveau un loc de muncă și-au 
găsit și a scăzut, astfel, 
pro-centul șomerilor. În 
Argeș, peste o sută de oame-
ni au fost angajați în ulti-
mele două luni la fabricarea 
de echipamente electrice sau 
piese pentru autovehicule. 
AJOFM Argeș a transmis 
un procent mai mic cu 1% 
în cazul tinerilor care erau 
fără job.

Dacă un vaccin  ant i -
COVID-19 ar fi disponibil în 
următoarea perioadă, doar 
21,8% dintre români s-ar 
vaccina imediat ce ar avea 
posibilitatea, arată un baro-
metru de sănătate, realizat de 
Centrul de Cercetări Sociolo-
gice Larics (CCSL) și Institutul 
de Științe Politice și Relații 
Internaționale (ISPRI), sub egida Secției de Științe Medicale a 
Academiei Române. Trei din 10 oameni preferă să mai aștepte 
să vadă cum reacționează cei vaccinați și spun că s-ar imuniza 
doar dacă ar auzi că aceia nu au avut probleme. Și mai mare 
este procentul celor care nu vor să se vaccineze anti-COVID 
(38,6%). Sondajul relevă că un procent important dintre respon-
denți (8%) nu deține suficiente informații care să-i ajute să ia o 
decizie în acest moment. Practic, ei au spus că s-ar vaccina doar 
dacă li s-ar explica mai bine despre acest vaccin. (M.C.)

Doar 2 din 10 români vor vaccin anti-COVID

n Unii au renunțat la locurile de muncă riscante

C ând eşti adulat pe stadioane şi 
prin cartiere și eşti considerat de 
mulțimi ca zeul fotbalului, crezi că 

liftul destinului tău opreşte doar în Olimp, 
în palatul zeilor. Doar că viața are legi care 
se aplică şi funcționarului modest cu petice 
în coate, şi celebrităților. Există o oboseală 
a creierului, o moleşeală, ce se iveşte odată 
cu trecerea anilor şi această îmbătrânire, 
lenevire a neuronilor îşi face loc indiferent 
de cupe, de onoruri, de zeificare de către 
public. Fotbaliştii suferă şi ei necazuri la 
creier, materia de lux a organismului. Mii 
de argentinieni au ieşit pe străzi scandând 
în defilarea lor urări de însănătoşire pentru 
Maradona, au cântat glorificări pentru el la 
fereastra spitalului unde Il Pibe# D-Oro era 
internat pentru o operație pe creier. Un 
hematom, o pungă de sânge, se aşezase între 
osul craniului şi învelişul creierului, presând 
scoarța cenuşie cu pierdere de vorbire, de 

mers, de percepere a 
realității.  Chirurgii şi-au 

arătat măiestria, Maradona a fost eliberat 
de hematomul din cap. Când a ieşit din 
anestezie, a glumit, a fost vorbăreț, va putea 
merge repede şi parcurge recuperarea în 
condiții bune. Cei din jur povestesc că Mara-
dona nu se poate lepăda de alcool şi droguri, 
vicii care l-au înrobit şi care nu pot fi operate 
cu bisturiul. Recent, a murit şi cel mai dur 
şi devotat fundaş, apărătorul din formația 
campioană a Angliei, Stilles. Provenit dintr-o 
familie săracă de muncitori, mic de statură, 
dar un pachet de muşchi, ştirb, îi deposeda 
pe atacanții faimoşi precum Eusebio prin 
ciocniri ca de o stâncă. A murit într-un azil, 
sărac lipit. Coordonatorul naționalei Angliei 
a fost Bobby Charlton, făcut Sir de regină. 
E bolnav de pustiitoarea boală Alzheimer, 
nu-şi mai aminteşte nimic, creierul lui este în 
adâncă senilitate, demență de bătrânețe.

FLORIN  CONDURĂȚEANUCreierul are alte reguli decât fotbalul

Multe 
restaurante au încă 

angajații în șomaj tehnic. 
Cele mai multe sunt locații 

cu sediul în interiorul 
unor firme mari.
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legislativ, fără nicio consul-
tare prealabilă, cu nicio parte 
interesată, dar în procedura 

de urgență”, anunță Asociația 
într-un comunicat de presă. 
O astfel de lege - care ar fi o 
premieră în Europa - nici 
măcar nu a fost pusă în 
dezbatere publică și nimeni 
nu a explicat de ce a fost 
înregistrată prin procedură 
legislativă de urgență, de 
către inițiatori, la Biroul 

Permanent al Senatului 
(653/10.11.2020). Astfel s-au 
încălcat obligațiile de a 
motiva urgența în cuprinsul 
proiectului – arată ASCPD.

Mod de operare
Sunt nenumărate situații 

aberante care au fost create 
de clienții politici cu firme de 

formare profesională, pentru 
care s-au introdus sute de 
meserii noi și inutile în Clasi-
f icarea Ocupați i lor din 
România (COR). Cele mai 
relevante exemple sunt în 
cazul profesorilor și al detec-
tivilor. Astfel, un absolvent de 
facultate care a făcut modulul 
de psiho-pedagogie, metodică 
și practică pedagogică timp 
de trei ani (șase semestre), cu 
examene și proiecte, teorie și 
practică etc., este obligat să 
facă și un curs de formare 
profesională de scurtă durată, 
deoarece legea consideră că 
nu are abilitățile necesare 
pentru a le preda cursuri 
adulților. La fel și un anche-
tator care, eventual, a reușit 
să prindă peste 2.000 de 
criminali, de-a lungul unei 
cariere de peste 25 de ani în 
Poliție, este obligat să facă un 
curs de detectivi particulari, 
dacă iese la pensie și vrea să 
lucreze la o firmă de detectivi 
– pentru că legea consideră 
că nu este specializat. Iar 
cursurile sunt ținute de tineri 
de 25-27 de ani, care abia au 
absolvit facultatea și un astfel 
de curs.

n Găselniță pentru firmele de casă ale partidelor

O nouă meserie, inutilă și nelegală

Publicitate

Excesul de zel al unor 
politicieni care încearcă să 
dea bine la numărul de 
inițiative legislative a stâr-
nit un conflict cu specia- 
liștii din domeniul protec- 
ției datelor. Asociația 
Specialiștilor în Confiden- 
țialitate și Protecția Date-
lor (ASCPD) a anunțat că 
se delimitează de inițiativa 
de a crea o nouă meserie 
în România, pentru cei 
care sunt responsabili de 
respectarea GDPR. 

DIANA SCARLAT

Din textul proiectului 
legislativ reiese că cei care 
l-au scris nici măcar nu 
cunosc legislația în vigoare. 
„ASCPD atrage atenția 
tuturor instituțiilor statului 
asupra pericolului politizării 
profesiei de Responsabil cu 
protecția datelor cu caracter 
personal. ASCPD se delimi-
tează de orice contribuție la 
elaborarea acestui proiect 
legislativ și constată cu 
surprindere inițierea și 
promovarea acestui proiect 

Specialiștii în protecția datelor susțin 
că a crea o meserie nouă pentru  
acest domeniu este o inițiativă în 
contradicție cu legislația în vigoare, 
din România și din UE.
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Î n România, dacă zici Forex sună 
mai rău decât Caritas și MISA la 

un loc. Puzderia de așa-ziși brokeri și 
marketingul lor agresiv i-au îndepăr-
tat pe oamenii serioși de piața valu-
tară. Cine n-a fost sunat să i se 
promită profituri uriașe cu investiții 
minime? Iar unii mai naivi chiar au 
fost înşelați, au pierdut bani, inves-
tind fără un minim bagaj de cunoștin-
țe financiare și de trading.

F orexul nu este însă nici paradisul 
promis de brokeri, nici iadul 

înfățișat de cei care au suferit pier-
deri din ignoranță. În pofida titlului 
aparent senzațional - „Tranzacționa-
re valutară. Cum să faci profituri 
mari în lumea Forex” - cartea scrisă 
de Kathy Lien exact asta transmite. 
Așa cum există investitori de retail, 
neprofesioniști, dar instruiți, pe 
burse, există și pe piața Forex.

L ien, director de cercetare valu-
tară la Global Forex Trading și 

fost asociat al JP Morgan Chase, 
pornește de la ideea că, în lumea 
contemporană, crizele economice și 
financiare vor fi tot mai frecvente. 
Una din principalele consecințe ale 
acestei banalizări a crizelor este 
aceea că va conta din ce în ce mai 
puțin analiza tehnică, bazată pe 
studiul graficelor privind evoluțiile 
raporturilor dintre diferitele valute, 
o greutate din ce în ce mai mare 
având-o știrile economice și analiza 
fundamentală. „Pe timp de criză, 
tranzacționarea de valute înseamnă 
să transformi știrile din presă în 
oportunități”, subliniază autoarea.

T ranzacționezi „din plictiseală sau 
din furie”? Niciuna nu e bună, 

dar furia e mai rea. „Vi s-a spus 
vreodată că răzbunarea e arma 
prostului? Cel mai periculos moment 
pentru orice trader apare imediat 
după o pierdere mare. Instinctul de 
a tranzacționa din răzbunare (dorin-
ța de a recupera toți banii imediat) 
poate să producă pagube și mai mari 
decât pierderea inițială, împingându-i 
pe traderi să ia decizii impulsive, 
iraționale, care duc adesea la distru-
gerea completă a contului”.

Continuare pe www.jurnalul.ro

Forex, dincolo 
de șarlatani 
și Mama Omida

Ionuț bĂlan

Agenția Națională de Admi
nistrare Fiscală (ANAF) a ela 
borat proiectul de act normativ 
pentru aprobarea procedurii 
de aplicare a acordării eşalonă
rii la plată a obligațiilor către 
stat, pentru persoanele fizice şi 
juridice. Cererile vor putea fi 
depuse prin mijloace electroni
ce şi vor fi analizate de institu
țiile fiscale centrale în vederea 
soluționării.

VALENTIN GROS

Facilitatea vizează 
susținerea conformării 
la plată și menținerea 
lichidităților financiare 
pentru revitalizarea acti-
vității contribuabililor, ca 
efect al crizei sanitare, se arată 

într-un comunicat al Agenției. 
Aceasta se acordă pe o perioadă 
de maximum 12 luni, pentru obli-
gațiile bugetare datorate după 
declararea stării de urgență (la 16 
martie 2020), conform măsurilor 
adoptate de Ministerul Finanțelor 

și ANAF.
D o c u m e n t u l  c i t a t 

precizează că „nu se 
calculează și  nu se 
datorează dobânzi și 
penalități, conform 
Codului de procedură 
fiscală, pentru plata 

cu întârziere a ratelor 
din graficele de eșalonare 

neachitate până la data de 25 
decembrie 2020”. În acest caz, 

organul fiscal competent, din 
oficiu, reface graficul de eșalo-
nare, cu respectarea perioadei de 
eșalonare aprobate.

n ANAF a decis n Eșalonare pe 12 luni n Numai 
restanțele din criza sanitară n Interzis faliților

Contribuabilul debitor care solicită eșalonarea trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 

l să depună până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiu-
nea decăderii, o cerere la care poate anexa graficul de eşalonare cuprin-
zând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; 

l să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării 
de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

l să nu se afle în procedura faliment; 
l să nu se afle în dizolvare; 
l să aibă depuse toate declarațiile fiscale; 
l să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența 

și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul 
de procedură fiscală.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Oficialii ANAF au subliniat că, 
potrivit legislației în vigoare, soli-
citanții trebuie să aibă în vedere 
o serie de aspecte, printre care:

☛ se suspendă executarea 
silită pentru obligațiile bugetare 
ce fac obiectul eșalonării la plată;

☛ nu se constituie garanții;
☛ nu se consideră a fi restan-

țe obligațiile bugetare pe perioa-
da eșalonării la plată;

☛ pe perioada eșalonării la 
plată, contribuabilii trebuie să 
achite toate obligațiile născute în 
această perioadă, cu posibilitatea 
de prelungire a termenelor de 
plată;

☛ se poate solicita, de două 
ori pe perioada de valabilitate a 
eșalonării la plată, modificarea 
eșalonării la plată prin includerea 
în eșalonare a obligațiilor ce 
constituie condiție de menținere 
a valabilității acesteia;

☛ se poate menține eșalona-
rea la plată pierdută, de două ori 
pe perioada de valabilitate a 
eșalonării la plată.

Nu e nevoie de garanții

Datornicii la stat pot plăti în rate

Proiectul 
de ordin al 

președintelui ANAF și 
procedura de aplicare pot  

fi consultate pe site-ul anaf.ro, 
la rubrica Transparență 

Decizională.

Solicitările trebuie 
depuse până la 15 
decembrie 2020
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În primele 9 luni din acest an, 
industria românească a cunoscut 
una dintre cele mai abrupte scăderi, 
atât ca producție, cât și ca vânzări și 
comenzi de materiale, fapt ce arată 
că investițiile - principalul consuma-
tor de produse industriale - s-au 
prăbușit. Cu toate acestea, Guver-
nul se laudă cu o creștere fără prec-
edent a… investițiilor. Cum este 
posibil acest paradox aflăm chiar 
din încadrările pe care ordonatorii 
de credite bugetare le menționează 
la alocarea banilor: în documentele 
oficiale, cheltuielile cu statui, tobo-
gane, mobilier pentru spațiile de 
agrement și parcuri apar ca fiind 
„investiții”. Desigur, se încadrează 
tot aici și construcțiile inginerești 
(drumuri, autostrăzi, poduri, clădiri 
administrative etc.), dar acestea 
lipsesc, deocamdată, din peisajul 
investițional al Cabinetului Orban.

DAN STRĂUȚ

Producția industrială a scăzut cu 
12,1%, cifra de afaceri din industrie s-a 
diminuat cu 9,7%, iar comenzile - cu 
8,8% în primele 9 luni din 2020, arată 
datele Institutului Național de Statistică 
(INS). Scăderi masive sunt înregistrate 
tocmai la acele materiale care sunt esen-
țiale pentru investițiile structurale, de 
exemplu la bunurile de capital (-10,5% 
comenzi, respectiv -13,3% vânzări), 
confecțiile metalice (-6,2%, respectiv 
-8,5) sau bitumul pentru acoperământul 
drumurilor/autostrăzilor (-47% impor-
turi, respectiv -10% producția locală). 
În aceste condiții, cum se explică majo-
rarea cu 23,2% a investițiilor, până la 
un total de 3,4 miliarde de lei, raportată 
de Ministerul Finanțelor pentru aceeași 
perioadă - primele 9 luni - din acest an?

Grupuri statuare de milioane
De câte ori se dezvelește o statuie 

(nouă sau proaspăt reabilitată), oficialii 
se laudă că au „investit” în ea sume de 
ordinul milioanelor de lei. Contrariați, 

ne uităm în bugetul localității și, într-
adevăr, acea lucrare este încadrată la 
capitolul investiții, alături de diverse 
drumuri ,  c lădir i , 
amenajări publice, dar 
și de spații de joacă 
sau terenuri de sport. 
Sunt deja celebre, din 
acest punct de vedere, 
grupurile statuare de 
la Rădăuți (ansam-
blul ecvestru Bogdan Vodă, 2,6 milioane 
de lei), Hunedoara (fostul fotbalist 
Michael Klein, 5 milioane de lei) sau 

Târgu Mureș (grupul „Școala Arde-
leană”, 2,5 milioane de lei), încadrate la 
capitolul „investiții” din bugetele locale. 

De asemenea, mai 
sunt „stadioanele” în 
pantă, terenurile de 
joacă în sate și comune 
cu foarte puțini copii 
sau parcur i le  d in 
păduri. Desigur, aceste 
exemple nu aparțin în 

totalitate actualului Guvern, dar modul 
de încadrare ca „investiții” a unor chel-
tuieli inutile nu-i este deloc străin.

n Comenzile și vânzările de materiale au scăzut drastic 
n Parcuri, statui, tobogane, încadrate ca „investiții”

Oficial, investițiile sunt definite ca achiziții de 
utilaje și echipamente necesare pentru creșterea 
rezervelor materiale naționale și de mobilizare, 
care urmează să aducă venituri suplimentare și 
să multiplice valoarea adăugată în economie.

Consiliul de administrație 
al Băncii Naționale a Româ-
niei (BNR) a decis menținerea 
ratei dobânzii de politică 
monetară la nivelul de 1,50% 
pe an. Rata rezervei minime 
obligatorii pentru pasivele în 
valută ale instituțiilor de credit 
a fost redusă, de conducerea 
Băncii Centrale, la 5% de la 
6%, începând cu perioada 
de aplicare 24 noiembrie – 
23 decembrie 2020. Rata 
rezervelor minime obligatorii 
pentru pasivele în lei a fost 
menținută la nivelul de 8%.

MUTAREA zil
ei

info pe scurt
n Bursa, profit masiv
Grupul Bursa de Valori 
București a realizat în 
primele nouă luni ale 
acestui an un profit net 
consolidat de 7,91 mili-
oane lei, cu 18% mai mare 
comparativ cu perioada 
similară din 2019, infor-
mează un comunicat al 
instituției.

n Rabla Plus cu succes
Șoferii și-au rezervat, prin 
programul Rabla Plus pe 
anul în curs, peste 4.000 de 
mașini electrice, a declarat 
ministrul Mediului, Mircea 
Fechet. România are, la 
acest capitol, cele mai mari 
subvenții din UE, a arătat 
Fechet.

n Energie în creștere
Producătorul de energie 
Nuclearelectrica a obținut, 
conform unui  raport 
propriu, un profit de 477,6 
mil. lei în primele nouă 
luni din 2020, în creștere 
cu 14,8% față de același 
interval al anului trecut.

Dolar american USD 4,1221 

Franc elvețian CHF 4,5078  

Liră turcească TRY 0,5339 

Leva  BGN 2,4893 

100 Forinți  HUF 1,3718 

Gramul de aur  XAU 247,6220 

CURS VALUTAR

           EURO 4,8686  

Industria se sufocă, 
Guvernul se laudă  

cu cheltuieli inutile
Ordonatorii de credite nu fac diferența dintre cheltuielile de peisagistică 
și cele de capital, încadrând ambele categorii la capitolul „investiții”

Încep înscrierile la ElectricUp
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță că a 

finalizat ghidul Programului ElectricUp, destinat firmelor care doresc 
să devină producători de energie fotovoltaică, și invită potențialii 
beneficiari să-și pregătească documentațiile necesare pentru înscriere. 
Sesiunea de depunere va începe în a doua jumătate a lunii noiembrie. 
ElectricUp este destinat firmelor din domeniul HoReCa și IMM-urilor 
care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 și 100 kWp 
necesară consumului propriu, precum și stații proprii de reîncărcare 
de minimum 22 kW pentru vehicule electrice. De asemenea, pot fi 
decontate cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, 
montarea și punerea în funcţiune a acestor sisteme, reprezentând 
maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. (D.S.)
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Ion AlexAndru

În acest moment, în Senatul României activează un 
număr total de 135 de parlamentari, dintre care 68 de la 
PSD, 31 de la PNL, 13 de la USR, 9 de la UDMR și 14 
senatori neafiliați. Dintre aceștia din urmă, șase aparțin 
Partidului Mișcarea Populară, restul fiind ex-senatori 
PSD sau parlamentari ALDE ori Pro România. 

„Jurnalul” a studiat toate declarațiile de avere depuse 
de senatori în cursul lunii iunie a acestui an, rezultând 
că, dintre cei 135 de parlamentari ai Camerei Superioare, 
nu mai puțin de 73 au datorii, în moneda națională sau 
în valută, în valoare absolută la zi de 32.707.717,56 de 
lei. Din care datoria propriu-zisă în lei este de 6.698.841,06 
lei, iar în valută de 4.209.737,07 euro, 569.300 de dolari 
SUA și 702.872 franci elvețieni (CHF).

Unele dintre aceste datorii sunt scadente fie la 
sfârșitul acestui an, fie în cursul anului 2021 sau 
2022, însă altele se întind până în cursul anului 
2045, conform documentelor completate. Sumele 
împrumutate, atât de la bănci, cât și de la persoane 
fizice sau juridice, au avut drept scop finanțarea 
cumpărării de imobile, credite auto sau credite de 
nevoi personale. 

Bilanț la sfârșit de mandat. Jumătate dintre senatori termină 
legislatura cu datorii de peste 32 de milioane de lei

Alegerile parlamentare bat la ușă, teoretic 
scrutinul urmând să aibă loc pe data de 6 
decembrie, iar actualul Legislativ își încetează 
mandatul pe data de 21 decembrie. La patru 
ani de când au fost aleși, actualii parlamentari 
se dovedesc a fi datori vânduți la bănci sau la 
diferite persoane fizice și juridice. Cel puțin, 
la Senat, dintre cei 135 de parlamentari, 
aproape jumătate au astfel de credite neachi-
tate, menționate în cele mai recente declarații 
de avere, întocmite în vara acestui an. Datori-
ile sunt în lei, euro, dolari americani sau 
franci elvețieni și se ridică, în total, la suma de 
peste 32 de milioane de lei. Câțiva aleși cu 
notorietate conduc topul datornicilor din 
Senat, printre care se numără și fostul minis-
tru social-democrat al Finanțelor Publice, 
Eugen Orlando Teodorovici. 

n Au bani de dat înapoi n Aleșii din Camera Superioară a Parlamentului 
s-au împrumutat vârtos, pe persoană fizică

Cel mai numeros grup parla-
mentar din Senat este al Parti-
dului Social Democrat, care 
totalizează 68 de parlamentari. 
38 dintre aceștia acumulează, la 
finalul mandatului actualului 
Parlament, datorii totale de 
4.013.783,93 de lei, 2.041.696,58 
de euro, 9.300 de dolari SUA și 
211.900 de franci elvețieni. Având 
cel mai mare grup parlamentar 
din Senat, PSD are și majoritatea 
datornicilor.

De departe, cel mai important 
datornic este fostul ministru al 
Finanțelor Publice, Eugen Orlando 
Teodorovici, care, conform ultimei 
sale declarații de avere, are de 
restituit 795.370 de euro și 
75.000 de lei. Concret, acesta are 
două credite la BCR, ambele 
contractate în anul 2007, cu 
scadență în anul 2045, în sumă 
de 352.230 de euro, respectiv de 
221.317 euro. Teodorovici mai 

menționează, pe lângă acestea 
două, un credit contractat, în anul 
2008, de la Credit Europe Bank, 
scadent în anul 2033, în sumă de 
121.823 de euro, la care se 
adaugă un împrumut de 100.000 
de euro, fără a fi menționată 
sursa, contractat în anul 2011, cu 
scadență anul viitor. Tot în 2021, 
fostul ministru al Finanțelor mai 
trebuie să restituie un împrumut 
de 75.000 de lei, către o sursă 
nemenționată,  împrumut 
contractat în cursul anului 2016.

Senatorul PSD Eugen Dogaru 
are de restituit trei credite, în 
sumă totală de 513.400,37 de lei. 
Este vorba despre un împrumut, 
de 370.454,37 de lei, contractat 
în anul 2015, cu scadență în anul 
2045, de la CEC, de un credit auto, 
în sumă de 22.946 de lei, 
contractat de la RCI Leasing 
România, în 2017, scadent la 
finalul acestui an, dar și de un 

împrumut de 120.000 de lei luat, 
în 2016, de la o persoană fizică, 
pe nume Dorel Gheorghiu, bani 
pe care trebuie să-i restituie în 
cursul anului 2021.

Colegul acestora, Cristian 
Sorin Dumitrescu, trebuie să 
restituie, la rândul lui, până în anul 
2023, un credit contractat de la 
BCR, în anul 2008, în sumă de 
260.000 de euro. 

Social-democratul Marian 
Pavel are, în acest moment, nu 
mai puțin de șapte credite active, 
dintre care 490.000 de lei, 12.000 
de euro, 9.300 de dolari SUA și 
57.000 de franci elvețieni. Doar 
trei dintre acestea sunt contrac-
tate de la bănci. Mai exact, în 
2017, cu scadență 2020, este 
creditul de la Banca Transilvania, 
în valoare de 85.000 de lei. Iar la 

Banc Post sunt deschise două 
credite, unul în 2003, cu scadență 
în 2023, de 9.300 de dolari, iar al 
doilea, din 2007, cu scadență în 
2023, de 57.000 de franci elve-
țieni, În schimb, Marian Pavel are 
să restituie până anul viitor 
100.000 de lei către un anume 
Niță Nichita, 280.000 de lei către 
un anume Mihai Gheorghe, 
25.000 de lei către Monica 
Mihaela Pavel și 12.000 de euro 
către Tudor Florian.

Un alt exemplu de datornic 
social-democrat este al senato-
rului Liviu Marian Pop, care nu se 
mai regăsește pe lista PSD pentru 
viitorul parlament. Conform 
declarației de avere a acestuia, el 
are de restituit către Garanti Bank 
nu mai puțin de 344.333 de lei. 
Este vorba despre un credit de 
nevoi personale, în cuantum de 
39.162 de lei, contractat în 2016, 
cu scadență în anul 2026, dar și 
de un credit imobiliar, în sumă de 
306.171 lei, contractat anul 
trecut, cu scadență în 2037.

Eugen Teodorovici, cel mai mare datornic din Senat

Jumătate dintre senatorii româniei termină 
legislatura 2016-2020 cu multe credite de 
achitat către bănci, persoane sau companii
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Grupul parlamentar al 
Uniunii Salvați România, 
din Senat, numără 13 
aleși. Dintre aceștia, 
șapte au, la f inal de 
mandat, datorii totale în 
sumă de 219.840,3 lei 
și 292.121,49 de euro.
Senatorul Mihail Radu 
Mihai (FOTO) a luat 
cu împrumut, în anul 
2006, de la un anume 
Rober t  R ăducanu , 
suma de 30.000 de 
euro, pe care trebuie 
să o restituie până anul 
viitor. Colega sa, Silvia 
Monica Brică, are două 
credite la BCR. Primul, de 106.102 lei, a fost contractat în 
2014, cu scadență în 2030, iar al doilea, în valoare de 8.000 
de lei, este credit overdraft.
Senatoarea Nicoleta Ramona Dinu are două credite bancare, 
scadente în anul 2035, contractate, în 2007 și 2008, de la ING 
Bank. Valoarea datoriei este de 96.500 de euro. La rândul său, 
Cristian Ghica trebuie să restituie două credite bancare (de 
66.955,59 euro, respectiv de 29.160,82 euro), către Banca 
Transilvania și Leumi Bank.  
Parlamentarul USR Dan Lungu a contractat, în 2004, de la 
Volksbank, un credit de 17.500 de euro, pe care trebuie să-l 
achite până la finalul acestui an. Lungu mai are două credite, 
în sumă totală de 105.000 de lei, contractate de la BRD, în 
2016 și 2017, ambele scadente la finalul acestui an. 
Senatoarea Florina Presadă trebuie să restituie, până în anul 
2042, un împrumut luat de la BCR în 2012, în sumă de 35.855 
de lei, iar către ING trebuie să achite, până la finalul acestui an, 
un credit de 738,3 lei. Ultimul datornic de pe lista senatorilor 
USR este Adrian Wiener, care a contractat, în anul 2009, de 
la Banca Transilvania, un credit de 16.150 de euro, bani pe 
care trebuie să-i restituie în anul 2039.

USR-iștii nu fac nici ei notă 
discordantă

Principalul grup rival al social-demo-
craților din Senat, cel al Partidului 
Național Liberal, vine și el tare din spate 
în privința datoriilor pe persoană fizică 
ale membrilor. PNL are, în prezent, 31 
de parlamentari în Camera Superioară, 
dintre care 18 figurează cu datorii 
scadente în sumă totală de 1.399.101 
lei, 1.210.056 de euro, 180.000 de dolari 
SUA și 270.000 de franci elvețieni. 

Printre liberalii datornici se află 
senatoarea Nicoleta Pauliuc, care menți-
onează în declarația sa de avere că are 
să restituie către o persoană fizică suma 
de 95.000 de euro, iar către o altă 
persoană fizică are să restituie, lunar, 
din 2016, până în 2025, câte 1.250 de 
euro. În total, aceste datorii se ridică la 
200.000 de euro. 

Senatorul PNL Ioan Cristian Chirteș are trei credite bancare, în sumă totală de 369.620 de 
lei. Primul a fost contractat de la Banca Transilvania, în 2014, cu scadența în 2044 și are valoarea 
de 229.500 de ei. Celelalte două credite, în sumă de 55.370 lei, respectiv de 89.750 lei, au fost 
contractate, în anul 2017, de la BCR și au scadență la finalul acestui an și în 2022.

Actualul ministru al Finanțelor Publice, Florin Vasile Cîțu, care este și senator, are o datorie 
de 303.000 de euro, contractată de la ING Bank, în 2007, fără să fie menționată data scadentă.

Parlamentarul liberal Iulian Dumitrescu (FOTO) iese în evidență la capitolul datorii. Acesta 
scrie că are un credit la Piraeus Bank, contractat în anul 2008, cu scadență în 2036, în valoare 
de 147.127 de euro. În 2016, a luat cu împrumut de la o anume Angelica Mariana Labrea, 
100.000 de euro, pe care trebuie să-i dea înapoi în 2023. De la aceeași persoană fizică, și tot în 
2016, senatorul a luat un alt împrumut de 200.000 de lei, pe care trebuie să îl restituie în cursul 
anului viitor. Iar o a doua persoană fizică, pe nume Dan Dunăreanu, l-a creditat, în 2012, pe 
senatorul liberal cu suma de 180.000 de dolari SUA, suma trebuind a fi restituită în cursul anului 
2022. 

Senatoarea Iulia Scântei, membră a Comisiei Juridice, figurează, la rândul ei, cu datorii 
importante la final de mandat. Aceasta a contractat, în anul 2008, un împrumut de la Banca 
Transilvania, în cuantum de 270.000 de franci elvețieni, sumă pe care trebuie să o restituie până 
în anul 2033, iar de la Vista Bank a contractat, în 2004, un credit de 150.000 de euro, pe care 
trebuie să o achite până în anul 2039.

Liberalii nu se lasă mai prejos  
cu privire la credite

Cinci dintre cei nouă  
senatori UDMR au datorii

Dintre cei nouă senatori pe care îi 
are Uniunea Democrată a Maghiarilor 
din România (UDMR), cinci dintre ei 
figurează cu datorii de 67.371 de lei și 
315.000 de euro. Principalul datornic 
de pe această listă este senatorul 
Tanczos Barna, care a contractat, în 
2019, un împrumut de la un anume 
Antal Andras, în sumă de 300.000 de 
euro. Bani pe care trebuie să-i retur-
neze în cursul anului 2024.

Al doilea mare datornic de la 
UDMR este senatorul Fejer Laszlo 
Obon, care are de restituit către OTP 
Bank suma de 600.000 de lei, până 
anul viitor. Creditul a fost contractat 
în anul 2015.

Pe listă îi mai regăsim pe Cseke 
Attila, cu o datorie de 76.371 de lei, 
contractată în anul 2017 de la Porsche 
Bank, scadentă la finalul acestui an, 
sau  pe Laszlo Attila, care a luat, în 

anul 2012, de la un anume Peter Pal, 
un împrumut de 5.000 de euro, bani 
pe care trebuie să-i dea înapoi în cursul 
anului 2022.

Senatorul UDMR Navak Csaba 
Zoltan a luat și el un împrumut, în 
2019, de la persoana fizică Katai 
Csaba, în sumă de 10.000 de euro, pe 
care trebuie să-i restituie până la 
finalul acestui an.

Băsiștilor le plac dolarii
La Senat, mai există un grup de 14 

parlamentari neafiliați. Cea mai mare 
pondere aici o au șase parlamentari 
care au făcut parte, la începutul legis-
laturii 2016-2020, din grupul Parti-
dului Mișcarea Populară, grup care 
s-a desființat. Dintre acești șase sena-
tori, doar doi figurează cu datorii, însă 
creditele se ridică la 220.972 de franci 
elvețieni și la 380.000 de dolari SUA.

Primul PMP-ist datornic din Senat 
este Vasile Cristian Lungu, care are de 
restituit, până în anul 2032, un credit 

contractat de la BCR, în sumă de 
110.000 de dolari. De asemenea, mai 
trebuie să restituie către Cardinal 
Financial, până în anul 2045, o datorie 
de 130.000 de dolari. La toate acestea 
se adaugă un credit de 140.000 de 
dolari pe care trebuie să-l returneze 
către Flagstar Bank, până în anul 
2045.

Celălalt senator PMP cu datorii se 
numește Dirin Valeriu Bădulescu. 
Acesta a contractat de la Raiffeisen 
Bank, în anul 2007, un împrumut de 
220.972 franci elvețieni, pe care trebuie 
să-l achite până în anul 2032.

Cel mai proaspăt demisionar din 
PSD, dator către persoane fizice
Neafiliații din Senat, foști senatori 

PSD sau actuali senatori al ALDE și 
Pro România, sunt în număr de opt 
parlamentari. Dintre aceștia, trei 
figurează cu datorii de 389.744,83 de 
lei și 350.000 de euro.

Proaspăt demisionat din PSD, 

senatorul Șerban Nicolae, candidat 
pentru un nou mandat din partea 
Partidului Ecologist, este, de departe, 
cel mai datornic din acest grup. El a 
contractat, de la două persoane fizice, 
împrumuturi totale de 211.500 de euro, 
pe care trebuie să le achite până în 
2023. De asemenea, în 2017, Șerban 
Nicolae a mai contractat de la o 
persoană fizică, un împrumut de 
120.000 de lei, pe care trebuie să-l 
restituie până în anul 2022. Nicolae 
mai trebuie să achite, până în anul 
2024, un credit de 42.323,49 de lei, 
contractat de la CEC Bank, în anul 
2019.

Fostul membru PSD Nicolae 
Moraru are și el de restituit, până în 
anul 2030, un credit de 139.000 de euro 
către BRD, pe care l-a contractat în 
anul 2012. Iar senatorul ex-PSD Valer 
Dănuș Breaz trebuie să restituie două 
credite bancare în sumă totală de 
227.421,31 lei. Primul către Porsche 
Bank, iar al doilea, către BCR.
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nuat Biden, care are 
origini irlandeze. 
Reacția vehementă a 
candidatului demo-
crat de atunci venea 
î n t r- u n  m o m e n t 
în care premierul 
britanic, Boris Johnson, se arăta 
gata să rupă prevederi referitoare 
la Irlanda de Nord ale tratatului de 
„divorț” parafat deja cu blocul comu-
nitar, acuzând UE că a pus o armă 
încărcată pe masa negocierilor asupra 
viitorului statut al relațiilor comerciale 
dintre Londra și Bruxelles. Johnson 

consideră că Regatul Unit trebuie 
să renunțe la anumite paragrafe ale 
Tratatului asupra Brexit, pe care tot el 
îl semnase în 2020, pentru a menține 
integritatea pieței britanice. Prevede-
rile vizate de Johnson fac însă posibilă 
menținerea angajamentelor Londrei 

conform înțelegerii 
de pace parafate la 
Belfast, în 1998, care 
a pus capăt celor trei 
decenii de violențe 
între unioniștii protes-
tanți pro-britanici și 
naționaliștii catolici 
din Irlanda de Nord. 

Altfel spus, tocmai dispozițiile atacate 
de premier împiedică revenirea la 
o frontieră fizică între Irlanda și 
provincia britanică Irlanda de Nord. 
De cealaltă parte, UE avertiza că orice 
încălcare a Tratatului asupra Brexit 
ar putea îngropa definitiv actualele 
negocieri comerciale dintre Bruxelles 

și Londra, provocând mari probleme la 
granița dintre Irlanda de Nord, parte a 
Regatului Unit, și Republica Irlanda, 
stat membru al blocului comunitar.

Londra schimbă foaia
În tot acest timp, negocierile dintre 

Londra și Bruxelles continuă fără 
progrese notabile, când au rămas mai 
puţin de două luni înaintea încheierii 
perioadei de tranziţie post-Brexit. 
Primele semne de compromis din 
partea Londrei au apărut însă, chiar 
după victoria lui Biden. Johnson l-a 
sunat săptămâna aceasta pe președin-
tele ales, să-l felicite, în încercarea de 
a se apropia de noul lider american, 
după ce, în ultimul an, mizase totul 
pe cartea unui al doilea mandat al lui 
Trump, un mare susținător al Brexit. 
Imediat după convorbire, voci din cabi-
netul britanic au început să vorbească 
despre parafarea iminentă a acordului 
post-Brexit. 

ȘERBAN MIHĂILĂ

Încă din luna septembrie, în 
plină campanie electorală, Joe 
Biden, un adversar declarat al 
Brexit, avertiza Londra că, dacă 
vrea tratatul comercial preferen-
țial cu SUA, pe care britanicii își 
bazează relansarea economică 
după „divorțul” de UE, trebuie să 
respecte mai întâi înțelegerea de 
pace privind Irlanda de Nord și 
să nu încalce legislația internațio-
nală asupra acestei provincii. „Nu 
putem permite ca «Acordul din 
Vinerea Mare», care a adus pacea 
în Irlanda de Nord, să devină o 
victimă a Brexit”, scria Biden, 
într-un mesaj postat pe Twitter, 
referindu-se la tratatul semnat 
la Belfast, în aprilie 1998, între 
guvernele britanic și irlandez, cu 
susținerea majorității partidelor 
politice nord-irlandeze, document 
care a dus la reducerea violențelor 
în regiunea aflată în componența 
Regatului Unit. „Orice înțelegere 
comercială între SUA și Marea 
Britanie trebuie condiționată 
de respectarea acestui acord și 
de împiedicarea întoarcerii la o 
graniță «dură». Punct!”, a conti-

Liderul partidului politic Partidul Nostru, 
Renato Usatîi, a adus acuzaţii grave la adresa 
președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. 
El susţine că deţine documente ce atestă că 
Dodon a cheltuit 11 milioane de euro pentru 
campania electorală, informează IPN.md.

„Am niște documente pe care le-am obţinut în 11 noiembrie 
din Federaţia Rusă, prin care se demonstrează un fel de audit, 
analiză la cheltuielile lui Dodon, care a fost prezentat în Rusia. 
În total, este vorba despre o sumă de 11 milioane euro. Este vorba 
despre campania electorală (...), turul întâi și turul doi”, a spus 
Usatîi în emisiunea „Secretele puterii” de la postul de televiziune 
Jurnal. TV. Potrivit acestuia, între cifra cheltuielilor indicate de 
către Dodon în rapoartele depuse la Comisia Electorală Centrală 
și cele pe care le deţine el există o discrepanţă enormă.

Potrivit lui Usatîi, „Mos 
cova a explodat astăzi, 
după ce am declarat că 
am unele acte”.

n Restricţii în Suedia
Guvernul din Suedia 
anunță că va impune 
primele restricții de la 
începutul pandemiei 
de coronavirus. Din 20 
noiembrie, după ora 
22.00, va fi interzisă 
comercializarea băutu-
rilor aloolice în baruri și 
restaurante. Până acum, 
autorităţile suedeze au 
avut o abordare relaxată 
în gestionarea pandemiei 
de SARS-CoV-2 și au 
emis o serie de recoman-
dări pentru populaţie, 
fără a impune restricţii. 

Strategia nu mai este 
însă eficientă.

n COVID în restaurant
Un studiu  publ icat 
în revista „Nature” 
a analizat circulația 
a 98 de milioane de 
oameni din zece orașe 
americane, stabilind că 
locurile cu cel mai mare 
risc de a deveni focare de 
COVID-19 sunt restau-
rantele, sălile de sport 
și cafenelele. Studiul a 
analizat datele a 98 de 
milioane de telefoane 
mobile timp de două 
luni, în principalele 
orașe de pe teritoriul 
Statelor Unite.

 Info pe scurt

Victoria lui Joe Biden în alegerile din SUA a schimbat total 
contextul internațional pentru Brexit. Cel mai puternic aliat al Rega-
tului Unit, pe care britanicii și-au bazat viitorul economic atunci când 
au decis desprinderea de UE, este condus acum de un lider care vrea 
neapărat o înțelegere post-Brexit între guvernul de la Londra și 
blocul comunitar european. Sub presiunea timpului, premierul Boris 
Johnson, bun prieten cu președintele Donald Trump, se vede nevoit 
acum să schimbe foaia în negocierile cu europenii.

O r i c e  î n ț e l e g e r e 
comercială între SUA 
și UK trebuie condițio-

nată de împiedicarea întoarcerii 
la o graniță «dură». Punct!

Joe Biden

n Marea Britanie se vede nevoită să schimbe abordarea în negocierile post-Brexit cu UE

Londra, forțată de Biden să bată palma cu UE

Rusia bagă 
milioane 

de euro în  
Dodon



VINERI, 13 noiembrie

antena 1
X Factor

talent-show, ora 20.30

Răzbunarea lui Logan
Logan avea zece ani când o bandă de 
gansteri i-a ucis părinţii şi sora. Puş-
tiul s-a ascuns în timpul masacrului, 
dar a văzut feţele criminalilor şi a ju-
rat că, peste ani, îşi va răzbuna familia. 
Cincisprezece ani se pregăteşte pen-
tru confruntarea finală.tvr 1, fILM, oRA 22.20

Cecul sau viaţa
Trezindu-se cu amnezie, Jennings des-
coperă că în ultimii trei ani a lucrat la 
proiecte secrete în schimbul a milioa-
ne de dolari. Dar când încearcă să-
și ia cecul promis, află că el însuși a 
schimbat banii pentru un plic cu indicii 
aleatorii despre viaţa lui.HBO, film, oRA 21.50

SÂMBĂTĂ, 14 noiembrie

ANTENA 1
Te cunosc de undeva

divertisment, ORA 20.00

Bărbaţi, femei şi copii
Adolescenţii şi părinţii lor încearcă să 
navigheze prin multiplele moduri în 
care internetul le-a schimbat relaţiile 
și vieţile amoroase. Nimeni nu este 
imun la această enormă schimbare 
socială care a apărut din cauza tele-
foanelor şi a tabletelor. HBO, film, oRA 20.00 antena 1, Film, oRA 23.00

Pur si simplu dragoste
O mulţime de poveşti de iubire se  
petrec în Londra în perioada Crăciu-
nului și sunt spuse și filmate cu mult 
umor și romantism și cu acel dulce 
amar pe care-l trăiesc toţi cei norocoși 
sau ghinioniști atunci când sunt sub 
vraja dragostei.

10:45 SERIAL Prinţul Jumong (r)
12:00 Teleshopping
12:30 Tu votezi România!
13:00 Ediţie specială
13:15 Zi de zi cu părintele 
 Constantin Necula (r)
13:20 Vorbește corect! (r)
13:30 Mici vedete în bucătărie
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
15:10 Opre Roma
16:00 EUROpolis (r)
17:00 Vorbește corect! (r)
17:15 SERIAL Prinţul Jumong
18:30 SERIAL Comisarul Rex
19:30 Vorbește corect! (r)
19:35 *Sport *Meteo
19:56 Zi de zi cu părintele 
 Constantin Necula
20:00 Telejurnal *Tema zilei *Sport
20:50 Tu votezi România!
21:45 Tu votezi România 9!
22:20 FILM Răzbunarea lui Logan
 (acţiune, SUA, 1998)

06:00 Observator 
 *Sport 
 *Meteo
08:00 'Neaţa cu Răzvan și Dani
12:00 Observator
14:00 Reality-show: Mireasa
16:00 Observator 
17:00 News Magazine: 
 Acces direct
 Cu Mirela Vaida
19:00 Observator 
 *Sport 
 *Meteo
20:30 Talent-show: X Factor 
 (sezon nou)
23:00 Divertisment: iUmor (r)
01:00 Observator (r)
02:00 Reality-show: Mireasa (r)
04:00 News Magazine: 
 Acces direct (r)

06:15 Star Magazine (r)
08:00 Mămici de pitici cu lipici (r)
09:00 Star Matinal 
11:45 Teleshopping
12:00 Showbiz Report (r)
14:00 Star Magazine 
15:45 Teleshopping
16:00 SERIAL Alege dragostea
 (India, 2014-2016) 
16:30 Prodanca și Reghe - 
 Preţul succesului (r)
17:30 Star News 
18:45 Mămici de pitici cu lipici 
19:45 Showbiz Report 
21:45 Star News
22:00 Prodanca și Reghe - 
 Preţul succesului
23:00 SERIAL Baywatch
00:00 Showbiz Report (r)
02:00 Star Magazine (r)
03:45 Prodanca și Reghe - 
 Preţul succesului (r)
04:45 Star News  (r)

 
  
06:00 Ştirile PRO TV 
10:30 Vorbește lumea
13:00 Știrile PRO TV 
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Măruţă
16:00 Ştirile PRO TV
17:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile PRO TV
 *Sport 
 *Meteo
20:30 FILM Comoara naţională: 
 Cartea Secretelor
 (acţiune, SUA, 2007)
 Cu: Nicolas Cage, Diane 
 Kruger, Justin Bartha, Helen 
 Mirren, Jon Voight
23:00 FILM Prima crimă (acţiune, 
 coproducţie, 2017) 
 Cu: Bruce Willis, Hayden 
 Christense
01:00 SERIAL Vlad (r)
03:00 Superspeed la PRO TV (r)
03:30 Vorbește lumea (r)

PRIMA TVKANAL DANTENA STARSANTENA 1 ANTENA  STARS PRO TV KANAL D
 06:30 Știrile Kanal D
07:30 Teleshopping 
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 
09:15 SERIAL Dragoste infinită (r)
11:00 Puterea dragostei - prezintă
 Cristina Mihaela Dorobanţu
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului  
 Cu Ernest
15:00 Teo Show 
17:00 Puterea dragostei - prezintă
 Cristina Mihaela Dorobanţu
19:00 Știrile Kanal D
 Cu Silvia Ioniţă
20:00 SERIAL Nemilosul Istanbul
 (dramă, Turcia, 2019) 
23:00 Bravo, ai stil! Celebrities
 Cu Ilinca Vandici
01:00 Știrile Kanal D (r)
02:00 Puterea dragostei (r)
05:30 Teleshopping (r)
06:00 Pastila de râs

07:30 SERIAL Paradisul femeilor (r) 
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naţiei (r)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef  Dezbrăcatu'
12:00 Teleshopping 
14:00 Camera de râs (r)
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Mama mea gătește mai bine
18:00 Focus 18
19:30 Flash Monden
20:00 Cooking-show: Alege reţeta 
 naţională. Cu Horia Vîrlan
22:00 FILM Fenomenul 
 (dramă, SUA, 2016) 
 Cu: Ethan Hawke, 
 Paul Giamatti
00:00 Alege reţeta naţională (r)
02:00 SERIAL Nimeni nu-i perfect
03:00 FILM Fenomenul (r)
05:00 Chef  Dezbrăcatu' (r)
05:30 Focus (r)

PRIMA TV

06:00 Știrile dimineţii 09:00 Previziuni 
10:40 Pe cuvânt cu Ana Iorga 11:00 
Previziuni 12:00 Obiectiv 14:00 Esenţi-
al 16:00 Știri 17:00 Decisiv cu Cătălina 
Porumbel/Ediţie specială 19:00 Subiec-
tiv cu Răzvan Dumitrescu/Punctul de 
întâlnire cu Radu Tudor 21:00 Exces de 
putere cu Oana Stancu și Adrian Ursu 
23:00 Show-Blitz 00:00 Știri 00:05 Dar 
și har cu Maria Coman și Lidia Fecioru 
01:00 Știri 01:30 Exces de putere cu 
Oana Stancu și Adrian Ursu (r)

09:45 SERIAL Dragoste și ură (r) 10.45 
Vouă (r) 11.45 Baronii (r) 12.45 Te les-
hopping 13.00 Știri 13.15 Vouă (r) 13.30 
Specialiști în sănătate (r) 14.00 Teleshop-
ping 14.15 Tradiţii de la bunica (r) 16.00 
Teleshopping 16:15 SERIAL Destine rătă-
cite (r) 17:15 Miezul problemei 18:30 
Știri 19:00 SERIAL Destine rătăcite 20:00 
SERIAL Dragoste și ură 21:00 FILM Justiţie 
la limita legii (acţiune, Marea Britanie, 
2012) 23:15 FILM 13: Ruleta rusească (r) 
01:15 Miezul problemei (r)

06:00 FILM Oriunde altundeva 07:40 
FILM Jumanji: Nivelul următor 09:40 
FILM Bărbaţi în negru: Internaţional 
11:35 FILM Ce-i mai bun abia urmea-
ză 13:35 FILM Fentarea legii 15:35 FILM 
Stuber: Detectiv de nevoie 17:10 SERIAL 
Pe platourile de filmare 17:40 FILM Star 
Wars: Skywalker - Ascensiunea 20:00 
SERIAL Scandalul 21:00 SERIAL Crescuţi 
de lupi 21:50 FILM Cecul sau viaţa 23:50 
FILM Zodiac 02:30 FILM Scapă cine poa-
te 04:05 FILM Cecul sau viaţa

06:15 Magazin informativ: CulTour (r) 
06:45 SERIAL Minciuna (r) 07:45 Teles-
hopping 08:00 SERIAL Inima mea e a 
ta (r) 09:00 Teleshopping 09:15 FILM 
Pantofii fermecaţi de Crăciun(r) 11:15 
Teleshopping 11:30 SERIAL Rubi (r) 
13:30 SERIAL Elif  15:30 SERIAL Orfanii 
unei naţiuni (r) 16:30 SERIAL Inima 
mea e a ta 17:30 Magazin informativ: 
CulTour 18:00 SE   RIAL Rubi 20:00 FILM 
O logodnă de Crăciun (comedie, SUA, 
2017) 22:00 SE   RIAL Orfanii unei naţi-
uni 23:00 SE   RIAL Rubi (r) 

09:55 Engleză la minut 10:00 Ferma 
(r) 11:00 Câștigă România! (r) 12:00 
Telejurnal 12:40 Tele shopping 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar 
hoinar (r) 14:00 DOCUMENTAR 3600-
GEO 15:00 Teleșcoala 15:55 Engleză 
la minut (r) 16:05 SERIAL Iubirea unei 
doamne 17:30 România... în bucate (r) 
17:55 DOCUMENTAR Cronici Meditera-
neene 18:25 Distracţiile lui Cazacu (r) 
18:53 Sport 19:00 Telejurnal 19:35 E 
vremea ta! 20:00 Gala umorului (sezon 
nou) 22:00 Drag de România mea! (r)

09:15 SE   RIAL Camera 309 (r) 10:15 
SERIAL Iubire ascunsă (r) 11:15 Tele-
shopping 11:45 SERIAL  O nouă șansă 
(r) 13:45 Teleshopping 14:00 SERIAL 
Fără privirea ta (r) 15:00 SERIAL 
Camera 309 (r) 16:00 SERIAL Tânăr și 
neliniștit 17:00 SERIAL Dincolo de noi 
18:00 SERIAL Fără privirea ta 19:00 
SERIAL  O nouă șansă 21:00 SE   RIAL 
Camera 309 22:00 SERIAL Iubire 
ascunsă 23:00 SE   RIAL Iubire ca în filme 
00:00 SERIAL  O nouă șansă (r)

TVR 2 ANTENA 3 HAPPY CHANNEL PRO 2 HBO

TVR 1
08:30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09:00 Eu pot!
10:00 Vreau să fiu sănătos! 
11:00 Levintza prezintă
11:30 #Creativ (r)
12:00 Rugby *Cupa României: 
 Dinamo Bucureștii-
 Tomitanii Constanţa
 * În pauză Ediţie specială
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
14:30 DOCUMENTAR Ora regelui (r)
15:30 Cooltura
16:00 Lumea azi
16:30 Banii tăi
17:00 Vedeta populară (r)
18:50 Teleenciclopedia
19:45 *Sport *Meteo
19:56 Zi de zi cu părintele 
 Constantin Necula
20:00 Telejurnal *Sport *Meteo
21:10 FILM Iancu Jianu, zapciul
 (aventuri, România, 1980)
22:50 Dosar România (r)

06:00 Observator 
 *Sport *Meteo
09:30 Reality-show: 
 Chefi la cuţite (r)
13:00 Observator
13:45 Reality-show: Mireasa 
16:00 Observator
17:00 News Magazine: 
 Acces direct
 Cu Mirela Vaida
19:00 Observator 
 *Sport *Meteo
20:00 Divertisment: Te cunosc 
 de undeva (sezon nou)
23:00 FILM Pur și simplu dragoste
 (romantic, SUA, 2003)
 Cu: Hugh Grant, Colin Firth, 
 Keira Knightley, Liam Neeson, 
 Emma Thompson
01:30 FILM Manglehorn (dramă, 
 SUA, 2014). Cu: Al Pacino, 
 Holly Hunter, Chris Messina
03:30 FILM Pur și simplu dragoste (r)

06:15 Star Magazine (r)
08:00 Mămici de pitici cu lipici (r)
09:00 Star Matinal 
13:00 Star Salvator 
 Cu Florin Condurăţeanu
13:30 VedeTOP 
 Cu Ștefania Duca
14:00 Star Magazine
15:30 Teleshopping
15:45 Prodanca și Reghe - 
 Preţul succesului (r)
16:45 Brigitte&Pastramă
17:45 Star News
18:45 Mămici de pitici cu lipici
19:45 Showbiz Report 
21:45 Star News 
22:00 Jador_Adevărat (r)
00:00 SERIAL Baywatch (r)
02:00 Star Magazine (r)
03:30 Brigitte&Pastramă (r)
05:30 Star News (r)

 

07:00 Știrile PRO TV
10:30 Superspeed la PRO TV
11:00 FILM Amici în spaţiu
 (aventuri, 2009) 
 *Știrile PRO TV
13:00 Ferma. Orășeni vs Săteni (r)
15:00 FILM Panică la Hotel Majestic 
 (comedie, SUA, 1996)
17:00 FILM Dădaca McPhee
 (comedie, 2005)
19:00 Ştirile PRO TV
 *Sport *Meteo
20:00 FILM Mecanicul 2 (acţiune, 
 SUA, 2016). Cu: Jason 
 Statham, Jessica Alba, 
 Tommy Lee Jones 
22:00 FILM John Wick 3: Război 
 Total (acţiune, SUA, 2019) 
 Cu: Keanu Reeves, Halle 
 Berry, Ian McShane
00:45 FILM Evadarea (acţiune, SUA, 
 2013). Cu: Brendan Fraser, 
 Dominic Purcell, Ethan Suplee
02:30 FILM Dunston Checks In (r)

PRIMA TVKANAL DANTENA STARSTVR 1

TVR 1
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06:30 Știrile Kanal D
07:30 Pastila de râs
08:00 Teleshopping
08:45 Trăiri alături de Andreea 
 Mantea (r)
11:00 Sport, dietă și o vedetă
 cu Florentina Opriș
11:30 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului (r) 
15:00 ROventura
16:00 Puterea dragostei - prezintă
 Cristina Mihaela Dorobanţu
18:00 Știrile Kanal D
 Cu Christian Sabbagh
19:00 Puterea dragostei
20:00 SERIAL Moldovenii
21:30 Bravo, ai stil! Celebrities
 Cu Ilinca Vandici
23:30 ROventura (r)
00:30 Știrile Kanal D (r)
01:30 Puterea dragostei (r)
04:30 ROventura (r)
05:30 Teleshopping

07:30 SERIAL Paradisul femeilor (r)
09:30 Teleshopping
10:00 Sănătate cu stil 
10:30 Camera de râs
11:20 Teleshopping 
12:00 Teleshopping Live
14:00 FILM Asfalt tango (comedie, 
 coproducţie, 1996) 
16:00 Schimb de mame (r)
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 FILM Liniște tulburată 
 (acţiune, SUA, 2000) 
 Cu: Guy Pearce
22:00 Epic Show 
23:00 FILM Profeţiile omului molie
 (thriller, SUA, 2002)
 Cu: Richard Gere, 
 Debra Messing
01:15 FILM Liniște tulburată (r)
03:15 FILM Profeţiile omului molie (r)
05:30 Focus (r)

PRIMA TV

v

06:00 Știri 08:30 Agricool cu Andreea 
Stroe 09:00 Știri 09:30 BeEU cu Sabina 
Iosub 10:00 Income Magazine cu Maria 
Toader 11:00 Previziuni 11:30 Sfat de 
sănătate 12:00 Ştiri 13:00 Previziuni 
14:00 De-a viaţa ascunselea cu Floren-
tina Fântânaru 15:00 Esenţial 17:00 
Obiectiv 18:30 Ade văruri ascunse cu 
Cătălina Porumbel 20:30 Voi cu Voicu 
21:30 Subiectiv cu Răzvan Dumi-
trescu/Punctul de întâlnire cu Radu 
Tudor 23:00 Descoperiţi 00:00 Ştiri 

08:15 Vouă (r) 08:45 Teleshopping 
09:00 Tradiţii de la bunica (r) 10:00 
Din viaţa romilor 12:00 Stan și Bran (r) 
12:30 Specialiști în sănătate 12:55 
Tele shopping 13:15 Vouă (r) 13:30 
FILM McLintock! (western,  SUA, 1963) 
16:15 FILM Africa Express (r) 18:30 
Ştiri 19:00 SERIAL Destine rătă   cite 
20:00 Iubire interzisă - dragoste cu 
năbădăi (r) 21:45 Nebuni de iubire (r) 
23:30 Poamă acră (r) 01.30 Albumul 
naţional (r) 03.15 Vouă (r) 

06:00 FILM Misterul lui Hailey Dean: 
mort la datorie 07:25 FILM Star Wars: 
Skywalker - Ascensiunea 09:45 FILM So-
nic the hedgehog 11:25 FILM Uriașul de 
fier 12:50 FILM Romeo și Julieta: dincolo 
de cuvinte 14:25 FILM Maleficent 16:05 
FILM Peștele cel mare  18:15 FILM Sonic 
the hedgehog 20:00 FILM Bărbaţi, femei 
și copii 22:00 FILM Proxima 23:45 FILM 
Scapă cine poate 01:20 FILM În numele 
legii 03:00 FILM Zombieland: Rundă du-
blă 04:35 FILM Încă un pic de dragoste

06:00 Magazin informativ: CulTour (r) 
07:30 Teleshopping 07:45 SERIAL 
Inima mea e a ta (r) 09:45 Teleshop-
ping 10:00 SERIAL Minciuna 13:00 
FILM Planul de Crăciun (romantic, 
Canada, 2019) 15:00 FILM O mamă 
de Crăciun (familie, SUA, 1990) 17:00 
SERIAL Jurământul 20:00 FILM Crăciun 
în familie (familie, Canada, 2017) 
22:00 FILM O logodnă de Crăciun (r) 
00:00 SERIAL Neveste disperate 
01:00 FILM Planul de Crăciun 03:00 
SERIAL Neveste disperate (r) 

10:00 Mic dejun de campion (sezon 
nou) 11:00 D'ale lu' Mitică (r) 12:00 
Descălecaţi în Carpaţi (sezon nou) 
12:30 Cap compas (sezon nou) 13:00 
Gala umorului (r) 15:00 Femei de 10, 
bărbaţi de 10 (sezon nou) 17:00 Fraţi 
de viţă (premieră) 17:30 MotorVlog 
(sezon nou) 18:00 Zile cu stil (sezon 
nou) 18:53 Sport 19:00 Telejurnal 
19:35 E vremea ta! 20:10 FILM Taţii 
(comedie, Franţa, 1983) 21:50 SERIAL 
Viaţa visată 22:50 Distracţiile lui Cazacu 
(premieră) 23:25 Zile cu stil (r)

09:15 SE   RIAL Camera 309 (r) 10:15 
SERIAL Iubire ascunsă (r) 11:15 Tele-
shopping 11:45 O nouă șansă (r) 
13:45 Teleshopping 14:00 SERIAL Fără 
privirea ta (r) 15:00 SERIAL Camera 
309 (r) 16:00 SERIAL Tânăr și neliniștit 
17:00 SERIAL Dincolo de noi 18:00 
SERIAL Fără privirea ta 19:00 SERIAL   
O nouă șansă 21:00 SE   RIAL Camera 
309 22:00 SERIAL Iubire ascunsă 23:00 
SE   RIAL Iubire ca în filme 00:00 SERIAL  
O nouă șansă (r) 

TVR 2 ANTENA 3 HAPPY CHANNEL PRO 2 HBO
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duminică, 15 noiembrie
Joker
Arthur este un bărbat care se chinuie să-
și găsească propriul drum în societatea 
destrămată din Gotham. Ziua este clo-
vn și speră să fie comediant seara...dar 
se pare că el este mereu ținta glumelor. 
Arthur determină o serie de evenimen-
te oribile.HBO, film, ora 20.00

România - Norvegia
Bătută măr la Oslo (0-4), naționa-
la condusă de Mirel Rădoi va încerca 
să-şi ia revanşa şi să obțină un rezul-
tat bun în fața Norvegiei. O victorie în 
fața lui Haaland & Co ne-ar readuce 
în lupta pentru locul secund din grupa 
1B a Ligii Națiunilor. PRO TV, fotbal, ora 21.45

luni,  6 noiembrie

Antena 1

Chefi la cuţite

iUmor

ANTENA 1, Reality show, ora 20.30

Divertisment, ora 20.00

Revolver
Jake e un parior vestit, de care toa-
te cazinourile se tem. El e invitat la 
o partidă de poker pe care o câşti-
gă, umilindu-l pe şeful mafioților. Şti-
ind că acesta îşi va plănui răzbuna-
rea, Jake se aliază cu cei doi frați ai 
săi ca să-l poată înfrunta. TVR 1, film, ora 22.20 Naţional TV, film, ora 21.00

Spartanul
Agentul Robert Scott, agent guverna-
mental al SUA, celebru în lumea spi-
onajului, este chemat pentru a ajuta 
serviciile secrete atunci când fiica unui 
personaj important de la Washington 
este răpită. El descoperă un complot 
de proporții chiar la Casa Albă.
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06:00 Ştiri 09:00 2 4 IT 09:30 Numai 
de bine 10:00 Previziuni 11:30 Numai 
de bine 12:00 Ştiri 13:00 News Maga-
zine cu Mihaela Bîrzilă 14:00 De-a viața 
ascunselea cu Florentina Fântânaru 15:00 
Esențial 17:00 Obiectiv 19:00 Ediție 
specială 21:00 Subiectiv cu Răzvan Dumi-
trescu / Punctul de intalnire cu Radu 
Tudor 23:00 În gura presei cu Mircea 
Badea 00:00 Ştiri 01:00 Subiectiv cu 
Răzvan Dumitrescu / Punctul de intalnire 
cu Radu Tudor (r)

07:15 seriaL Destine rătăcite 08:15 Vouă 
(r)  09:00 Tradiții de la bunica 10:30 fiLm  
McLintock (r) 12:30 STAN și BRAN – 
momente de excepție 13:00 Start Show 
România 15:45 Alege iubirea 16:30 
Spune-mi adevărul 18:30 Știri 19:00 seriaL 
Destine rătăcite 20:00 fiLm  Veer face 
nuntă (dramă, India, 2018) Cu: Pulkit 
Samrat, Jimmy Sheirgill, Kriti Kharbanda 
00:00 Start Show România (r) 02:45 
Albumul național (r)

06:00 fiLm  Gurul dragostei 07:30 fiLm  
Regatul de gheață II 09:15 fiLm  Sonic the 
hedgehog 10:55 fiLm  Bărbați în negru: 
Internațional 12:50 fiLm  Să dansăm! 
14:45 fiLm  Călătorie neplanificată 16:30 
fiLm  Chemarea străbunilor 18:10 fiLm  
Scandal în educație 20:00 fiLm  Joker 
21:40 seriaL  De la început 22:45 fiLm  
Un război personal 00:35 fiLm  O doză 
de fericire 02:20 fiLm  Intrusul 04:00 
seriaL  De la început 05:05 seriaL  
Roswell, New Mexico

07:45 seriaL Inima mea e a ta 10:00 
seriaL Minciuna 13:00 fiLm  O logodnă 
de Crăciun 15:00 fiLm  Crăciun în fami-
lie 17:00 seriaL Jurământul 20:00 fiLm  
Globul de Crăciun (comedie, SUA, 
2007) 22:00 fiLm  Planul de Crăciun (r) 
00:00 seriaL  Neveste disperate 01:00 
fiLm  O logodnă de Crăciun 03:45 
seriaL  Neveste disperate (r)

07:00 Universul credinței 
09:00 M.A.I. aproape de tine
09:30 Pro Patria
10:00  Viața satului
13:00  Ediție specială. Bilanț cazuri 

coronavirus
13:10 Tezaur folcloric
14:00   Telejurnal
14:30  Politică şi delicatețuri, cu Mircea 

Dinescu
15:30  documentar  Wild Carpathia.  

Veşnic sălbatici  
(Marea Britanie, 2011)

16:30 Exclusiv în România
17:30 Dosar România
19:00 Breaking Fake News
20:00 Telejurnal
21:00 Vedeta populară
23:00 Garantat 100%

08:00 Sfânta Liturghie 09:00 Ferma 
10:00 Pescar hoinar 10:30 Natură şi 
aventură 11:00 Destine ca-n filme 12:00 
Frați de viță 12:30 Sănătate cu de toa-
te 13:10 duminica fiLmuLui românesc  
Mireasma ploilor târzii (România, 1984) 
15:00 Drag de România mea! 17:00 
D’ale lu’ Mitică 18:00 seriaL Reteaua de 
idoli 19:00 Telejurnal 20:10 duminica 
fiLmuLui românesc  Casa dintre câmpu-
ri (România, 1979) 22:10 film de artă   
Sieranevada (România, 2016)

06.00 Observator 
10.00 Gașca Zurli
11:00   fiLm  Trei bărbați şi o mică 

domnișoară (comedie, SUA, 
1990) Cu: Tom Selleck,  
Steve Guttenberg,  
Ted Danson, Nancy Travis

13.00 Observator
13:30 Te cunosc de undeva (r)
16:45 Chefi la cuțite (r)
19.00 Observator
20:00  iUmor –  

sezon nou
22:30 X Factor (r)
01:00   fiLm  Trei bărbați şi o mică 

domnișoară (r)
03.00 Divertisment: În puii mei (r)
03:30  iUmor (r)

06:30 Star Magazine (r) 

08:00 Mamici de pitici, cu lipici (r)

10:00 Star Matinal

13:00 Cea mai tare din parcare

13:30 La drum cu vedetele

14:00 Star Magazine

15:45 Lumea nevazută 

16:45 Brigitte&Pastramă

18:45 Mămici de pitici cu lipici

19:45   fiLm  Tânărul maestru  

(acțiune, Hong Kong 1980)  

Cu: Jackie Chan, Yuen Biao, 

Fung Fung, Shih Kien

22:15 Ghicește vedeta

00:30 seriaL  Baywatch (r)

02:30 Star Magazine (r) 

04:00 Lumea nevăzută (r)

07:00 Știrile PRO TV

10:30 Arena bucătarilor

11:00   fiLm  Dragonheart: A New 

Beginnning (r)

13:00 Apropo TV

14:00 Ferma. Orăşeni vs Săteni (r) 

16:00 Visuri la cheie

18:00 România, te iubesc!

19:00  Știrile PRO TV

20:00   fiLm   Capturat (acțiune, 

Canada, 2020)  

Cu: VScott Adkins, Mario Van 

Peebles, Karlee Perez

21:45   fotbaL  National League: 

România – Norvegia

00:45 Apropo TV

01:45   fiLm  National Treasure (r)

06:50 Teleshopping

08:00 Starea natiei – Best of (r)

09:45   fiLm  Asfalt tango

12:00   fiLm  Extemporal la dirigenție

14:00 Alege rețeta națională (r)

16:00  Cronica Cârcotașilor (r)

18:00 Focus 18

19:00 Flash Monden 

20:00 Schimb de mame 

22:00 Starea nației - Special

23:00   fiLm  Împotriva mafiei  

(acțiune/crimă, Franța 1974)  

Cu: Alain Delon, Riccardo  

Cucciolla, Daniel Ivernel

01:30 Schimb de mame (r) 

03:30   fiLm  Împotriva mafiei (r)

07:45 seriaL  Iubire ca în filme  09:15 
seriaL  Camera 309 10:15 seriaL  Iubire 
ascunsă 10:45 Teleshopping 11:45 seriaL  
În sfârșit, există Paradis 14:00 seriaL  Fără 
privirea ta 15:00 seriaL   Camera 309 
16:00 seriaL   Tânăr și neliniștit 17:00 
seriaL  Dincolo de noi 18:00 seriaL  Fără 
privirea ta 19:00 seriaL  În sfârșit, există 
Paradis 21:00 seriaL  Camera 309 22:00 
seriaL  Iubire ascunsă 23:00 seriaL  Iubire 
ca în filme

06:00 Știrile dimineții cu Loredana Ștefu 
şi Marius Ioniță 09:00 Previziuni cu 
Nadina Câmpean 10:40 Pe cuvânt cu 
Ana Iorga 11:00 Previziuni cu Nadina 
Câmpean 12:00 Obiectiv cu Oana 
Zamfir 14:00 Esențial cu Ana Maria 
Roman 16:00 Știri 17:00 Decisiv / Ediție 
specială, cu Cătălina Porumbel 19:00 
Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu / Punc-
tul de întâlnire cu Radu Tudor 21:00 
Sinteza zilei cu Mihai Gîdea 00:00 În 
gura presei cu Mircea Badea 01:00 Ştiri

07:45 seriaL Dragoste și ură (r) 08:45 fiLm  
Veer face nuntă (r) 13:00 Știri 13:15 Vouă 
(r) 13:30 Baronii (r) 14:15 Tradiții de la 
bunica (r) 15.45 Teleshopping 16:15 seriaL 
Destine rătăcite 17:15 seriaL Veterinarul 
18:30 Ştiri Național TV 19:00 seriaL  Des-
tine rătăcite 20:00 seriaL Dragoste și ură 
21:00 fiLm  Spartanul (acțiune, SUA/Ger-
mania, 2004) Cu: James Marshall, Naomi 
Watts, Eric Thal 22:45 fiLm  Mr. Bean (r)

06:00 fiLm  Să dansăm! 07:50 fiLm  
Călătorie neplanif icată 09:35 fiLm  
Chemarea străbunilor 11:15 fiLm  Scan-
dal în educație 13:05 fiLm  Păpușile 
Muppet 14:45 fiLm  Oriunde altundeva 
16:25 fiLm  Povestea incredibilă a lui Enzo 
18:15 seriaL  Condorul 19:05 seriaL  
Doom Patrol 20:00 seriaL  De la început  
21:00 seriaL  Trigonometrie 21:50 fiLm  
Fiicele doctorului March (2019) 00:05 
fiLm  8 MM 02:00 fiLm  Băieți răi 04:00 
fiLm  Constantin

08:00 seriaL Inima mea e a ta 09:15  
fiLm  Globul de Crăciun (r) 11:30 seriaL  
Rubi (r)13:30 seriaL Elif  (r) 15:30 seriaL 
Orfanii unei națiuni 16:30 seriaL Inima 
mea e a ta 17:30 Magazin informativ: 
CulTour 18:00 seriaL Rubi 20:00 seriaL 
Jurământul 22:00 seriaL  Femeie în 
înfruntarea destinului 23:00 Rubi (r) 
01:00 Magazin informativ: CulTour (r) 
01:30 seriaL Orfanii unei națiuni (r) 
02:30 seriaL Minciuna (r) 

06:55 Cu capu-n zori. Show matinal
10:00 Telejurnal regional
10:45 seriaL  Prințul Jumong
12:30  Tribuna partidelor  

parlamentare
13:00  Ediție specială.  

Bilanț cazuri coronavirus
13:30  Guşti! Şi apoi mănânci cu chef  

Alex Petricean
14:00  Telejurnal 

15:00 Maghiara de pe unu

17:00 seriaL  Prințul Jumong

18:30 seriaL  Comisarul Rex
20:00 Telejurnal
20:50 Tu votezi România!
22:20   fiLm  Revolver  

(acțiune, Franța, Regatul Unit, 
2005) Cu: Jason Statham, Ray 
Liotta, Vincent Pastore

09:00 Teleşcoala. Clasa VIII 10:00 docu-
mentar Santa Cruz del Islote – o insuliță 
neobişnuită 11:00 Câştigă România! 
12:00 Telejurnal 13:00 Cultura minorită-
ților 14:00 documentar  Italia - arta 
turnării clopotelor 15:00 Teleşcoala. 
Clasa XII 16:05 seriaL Iubirea unei 
doamne 17:30 România... în bucate 
18:00 #NuExistaNuSePoate! 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 21:00 
seriaL Rețeaua de idoli 22:00 seriaL 
Memorialul Durerii 

06.00 Observator 

08.00  Neatza cu Răzvan și Dani

12.00 Observator

14.00 Reality-Show: Mireasa

16.00 Observator

17.00  Acces direct cu Mirela Vaida

19.00 Observator/Sport

20.30  Chefi la cuțite

23:45 Observator/Sport

00:15  Xtra Night Show  

cu Dan Capatos

01:00 Observator (r)

02.00 Reality-Show: Mireasa (r)

04.00  Acces direct cu Mirela Vaida (r)

05:00 seriaL  Alege dragostea (r)
07:00 La drum cu vedetele (r)
07:45 Cea mai tare din parcare (r)
08:15 VedeTop
08:45  Star Salvator cu Florin  

Condurățeanu (r) 
09:15 Lumea nevăzută (r)
10:15 Star Magazine
12:00 Showbiz report (r)
16:00 Mămici de pitici cu lipici
18:45 Reality Show Brigitte&Pastramă
19:45 Ghicește vedeta
22:00 Jador_adevărat
23:00 seriaL  Baywatch (r)
00:00   fiLm  Tânărul maestru (r)
03:15  Reality Show  

Brigitte&Pastramă (r)

06:00 Ştirile PRO TV 
10:30 Vorbește lumea 
13:00 Știrile PRO TV 
14:00  seriaL  Lecții de viață
15:00 La Măruță
17:00 Știrile PRO TV
18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile PRO TV
20:30  seriaL  Las Fierbinți
21:30   fiLm  Columbiana  

(acțiune, Franța, 2011)  
Cu: Zoe Saldana, Michael Var-
tan, Callum Blue

23:45 Ştirile PRO TV
01:15    fiLm  John Wick 3:  

Parabellum (r)
02:45 Vorbește lumea (r)

06:30 Știrile Kanal D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 
09:15   seriaL Dragoste infinită
11:00 Puterea dragostei
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 TEO SHOW
17:00 Puterea dragostei
19:00  Știrile Kanal D
20:00   seriaL Nemilosul Istanbul  

(Turcia 2019)
23:00  Trairi alături de 

Andreea Mantea
00:00 Știrile Kanal D
01:00 Puterea dragostei
04:15 În căutarea adevărului (r)  

06:45 Știrile Kanal D
07:30 Sport, dietă și o vedetă
08:00 Teleshopping 
08:45 40 de întrebări cu Denise Rifai (r)
10:30 Roventura (r) 
11:30 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
14:30 Asta-i România!
16:00  Puterea dragostei 
18:00 Știrile Kanal D
19:00  Puterea dragostei 
20:00 Roata norocului
22:30 Roventura
23:30   fiLm  Tenebre  

(thriller, SUA, 2001)  
Cu: Justin Long, Gina Philips

01:30 Știrile Kanal D 
02:30 Puterea Dragostei
04:30 În căutarea adevărului
06:30 Pastila de râs (r)

07:30 seriaL Trăsniții (r)
09:30 Teleshopping
10:00 Starea nației - Special (r)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrăcatu
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 seriaL Paradisul femeilor
18:00 Focus 18
19:00 seriaL Trăsniții 
20:00   fiLm  Piratul cibernetic  

(crimă, dramă, thriller, SUA 2016)  
Cu: Lorraine Nicholson, Daniel 
Eric Gold, Callan McAuliffe

22:00 Starea nației
23:00  Focus din inima României
23:30 seriaL Trăsniții (r)
00:00   fiLm  Piratul cibernetic (r) 

07:45 seriaL  Iubire ca în filme 09:15 
seriaL  Camera 309 10:15 seriaL  Iubire 
ascunsă 11:45 seriaL  În sfârșit, există 
Paradis 14:00 seriaL  Fără privirea ta 
15:00 seriaL   Camera 309 16:00 seriaL   
Tânăr și neliniștit 17:00 seriaL  Dincolo de 
noi 18:00 seriaL  Fără privirea ta, 19:00 
seriaL  În sfârșit, există Paradis 21:00 
seriaL  Camera 309 22:00 seriaL  Iubire 
ascunsă 23:00 seriaL  Iubire ca în filme 
00:00 seriaL  În sfârșit, există Paradis 
02:00 seriaL  Iubire ca în filme
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OFERTE SERVICIU
l Vitaromafruct SRL, cu sediul în 
Ișalnița, CUI 34011195, angajează 
încărcător -descărcător. Relații la 
tel.0757.706.245.

l  S C  M e t r o  Wa s h  S R L , 
CUI:41709655, angajează la sediul 
societății din București Adminis-
trator societate comercială. Cv prin 
email: office@jobtips.ro

l SC Ruru Paper SRL, COD CAEN 
4649- Comerț cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc (comerț cu 
ridicata al articolelor de papetărie, 
import-export), angajează Comisi-
oner și Lucrător comercial. L-V: 
09:00-16:00. 0724.309.839.

l Unitatea Militară 01810 Mediaș 
din Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuţie 
de muncitor calificat treapta a-IV-a/ 
studii medii sau generale (tâmplar), 
la căminul militar de garnizoană, 
anexe, cu diplomă de absolvire și 
atestat de calificare în meseria de 
tâmplar, 3 ani vechime în muncă și 
în specialitate. Concursul se va 
desfășura, la sediul U.M. 01810 
Mediaș, astfel: -data limită de depu-
nere a dosarelor: în 10 (zece) zile 
lucrătoare de la publicare; -proba 
scrisă: 09.12.2020, începând cu ora 
09:00; -interviu: 15.12.2020, înce-
pând cu ora 09:00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01810 
Mediaș, strada Angărul de Sus, 
nr.57, localitatea Mediaș, judeţul 
Sibiu, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului comisiei de 
concurs: m.m.I Frînc Adrian, la 
telefon 0269.844.895, int.114, de luni 
până vineri, între orele 08:00-15:00.

l Grădinița nr.191, cu sediul în 
București, str.Cozla, Sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual, 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Denumirea postului: Îngriji-
toare- post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
nivelul studiilor: medii, vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu se solicită. 
Calendar: proba scrisă: 09.12.2020, 
ora 09:00, la sediu, proba practică: 
09.12.2020, ora 12:00, la sediu, proba 
interviu: 10.12.2020, ora 10:00, la 

sediu. Data limită până la care 
candidații vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afișare, la sediul instituției. Date 
contact: telefon: 021.340.10.59 sau 
e-mail: gradinita.191@s3.ismb.ro

l Școala Gimnazială „Nicolae 
Iorga”, cu sediul în oraș Slatina, str.
Libertății, nr.5, judeţul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
î n g r i j i t o r  c l ă d i r i ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.12.2020, ora 11:00; 
-Proba  pract i că  în  data  de 
09.12.2020, ora 14:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime 2 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” 
Slatina. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școlii Gimnaziale „Nicolae 
Iorga” Slatina, persoană de contact: 
secretar, telefon 0349/401.699, fax 
0349/401.699.

l Școala Gimnazială Victor Ţârcov-
nicu Popești, cu sediul în comuna 
Popești, strada Principală, nr.121, 
județul Argeș, organizează concurs 
pentru ocuparea ½ post contractual 
vacant de administrator financiar 
I/S, în baza H.G.nr.286/2011, modi-
f i c a t  ș i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
economic (specializarea contabilitate 
constituie avantaj);  -vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
absolvite -minim 5 ani (vechime în 
domeniul contabilităţii bugetare 
constituie avantaj). Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -15 
decembrie 2020, ora 10:00, proba 
scrisă; -17 decembrie 2020, ora 
10:00, interviu; -Locația: la sediul 
unităţii școlare. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
27.11.2020, ora 12:00, la sediul 
unităţii. Date contact: Diaconescu 
Eugeniu Cristinel, tel.0248/693.230, 
tel.mobil 0762.589.882.

l Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae” din municipiul Râmnicu 
Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează 
concurs de recrutare pentru 

ocuparea unor posturi vacante 
contractuale pe perioadă nedetermi-
nată după cum urmează, conform 
HG.286/2011. -Bucătar I M -1 post; 
-Îngrijitor I G -1 post. Concursul se 
va desfășura la sediul Seminarului 
Teologic Ortodox Sf.Nicolae, situat 
în Rm.Vâlcea, str.Antim Ivireanul, 
nr.17, în data 9 decembrie 2020, ora 
10:00 -proba scrisă și în data de 11 
decembrie 2020, ora 10:00 -proba 
interviu. Condiţiile de participare: 
Pentru postul de bucătar: -diplomă 
de specialitate în domeniu; -studii 
medii; -vechime în muncă minim 5 
ani. Pentru postul de îngrijitor: 
-studii generale sau medii; -vechime 
în muncă minim 5 ani; -disponibili-
tate pentru program prelungit/în 
week-end. Dosarele de înscriere se 
vor depune la secretariatul Semina-
rului Teologic Ortodox „Sf.Nicolae”, 
str.Antim Ivireanul, nr.17, ultima zi 
de depunere fiind 27 noiembrie 
2020, ora 14:00. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia sunt 
afișate la sediul Seminarului 
Teologic Ortodox „Sf.Nicolae” 
Rm.Vâlcea. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea 
0250/711.570.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în 
strada Ștefăniţă Vodă, nr.4, judeţul 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual conform 
H.G. nr.286/2011. Îngrijitor -nr.
posturi 1 (studii medii/generale, 
minim 6 luni vechime). -09.12.2020, 
ora 10:00 -proba scrisă; -15.12.2020, 
ora 09:00 -interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor - 27.11.2020, 
ora 15:00. Depunerea dosarelor se va 
face la sediul Batalionului de Sprijin 
al Forţelor Navale, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare sau pe site-urile www.navy.
ro, www.posturi.gov.ro. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon 
0241.667.985 /0241.667.011, interior 
238, 461.

l Colegiul Tehnic Gheorghe Balș, 
cu sediul în orașul Adjud, str.Repu-
blicii, nr.107, judeţul Vrancea, 
anunţă amânarea concursului 
conform H.G. nr.286/2011 pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de administrator de patri-
moniu organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 25 noiembrie 2020, 
ora 09:00; -Proba practică în data de 
26 noiembrie 2020, ora 09:00; -Proba 

interviu în data de 27 noiembrie 
2020, ora 09:00, astfel: la o dată care 
se va comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, număr 710/03.11.2020, 
pagina 8, cod 264304.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
,,Nicolae Romanescu” Craiova, cu 
sediul în Craiova, str.Dr. Dimitrie 
Gerota, nr.22, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, de: 
Îngrijitor copii și bucătăreasă, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.12.2020, 
ora 09:00; -Proba interviu în data de 
15.12.2020, ora 09:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Condiții generale conform 
H.G.268/2011; -studii: profesionale/
liceale; -vechime: minim 6 luni în 
domeniul postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniței 
„Nicolae Romanescu” Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădiniței „Nicolae Romanescu” 
Craiova, persoană de contact: Laura 
Ușurelu, telefon 0251/533.828, 
E-mail: usurelu.laura@yahoo.com.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Nicolae Romanescu” Craiova, cu 
sediul în Craiova, str.Dr. Dimitrie 
Gerota, nr.22, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante, de: Îngrijitor copii, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 09.12.2020, ora 09:00; 
-Proba  in terv iu  în  data  de 
15.12.2020, ora 09:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Condiții generale conform 
H.G.268/2011; -studii: profesionale/
liceale; -vechime: minim 6 luni în 
domeniul postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Grădiniței 
„Nicolae Romanescu” Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădiniței „Nicolae Romanescu” 
Craiova, persoană de contact: Laura 
Ușurelu, telefon 0251/533.828, 
E-mail: usurelu.laura@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Nr.1 Lunca, cu 
sediul în sat: Lunca, comuna Lunca, 
judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Îngrijitor I, 
normă 0,50 pe perioadă nedetermi-
n a t ă ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.12.2020, ora 14:30; 
-Proba  pract i că  în  data  de 
10.12.2020, ora 12:00; -Proba 
interviu în data de 10.12.2020, ora 
13:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: minim medii; -vechime: 
minim 6 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Lunca. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școala Gimnazială Nr.1 
Lunca, persoană de contact: Bresug 
Ioan, telefon 0231/573.820.

l Adara JVN SRL cu sediul social 
în Municipiul București, Str.Horia 
Măcelariu, nr.24, camera 3, et.6, 
ap.11, sector 1, J40/3936/16.03.2020, 
CUI: 42413452, angajează: operator 
întreținere corporală, cod COR 
514209, -10 posturi; Manichiurist, 
cod COR 514202, -3 posturi; Pedi-
chiurist, cod COR 514203, -3 
posturi; Cosmetician, cod COR 
514201, -4 posturi și femeie de 
serviciu, cod COR 911201, -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail victoria@eclipsegr.com.

CITAȚII
l Reclamanta Filoti Andreea Cris-
tina, anunţă pe pârâtul Filoti Florin, 
că este citat în data de 16.12.2020, 
o r a  1 1 : 0 0 ,  î n  d o s a r 
nr.10908/190/2019 al Judecătoriei 
Bistriţa, în calitate de pârât, dosar 
care are ca obiect divorţ, stabilirea 
domiciliu minor și stabilire pensie de 
întreţinere.

l Se citeaza pârâţii Hoffman Ștefan 
și Pascariu Petru în data de 
03.12.2020, ora 11:30, la Judecătoria 
Oraviţa, în dosar nr.899/273/2018, în 
proces cu SC Sporea Com SRL 
pentru rectificare carte funciară.

l DL. BăDIC NICOLAE, CU 
DOMICILIUL NECUNOSCUT, 
ESTE CHEMAT LA SEDIUL SPN 
FINARU DIN BUCUREȘTI, 
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strada BarBu Văcărescu, 
nr.21, sector 2, în ziua de 
19.11.2020, ora 11:00, pentru a 
participa la dezBaterea 
moștenirii după fratele 
său, Bădic constantin, 
decedat la data de 6 
feBruarie 2020, fost cu 
ultimul domiciliu în 
București, strada litora-
lului, nr.91, sector 2. în 
caz de neprezentare, 
soluționarea cauzei se Va 
face în lipsa acestuia, 
f i i n d  c o n s i d e r a t 
prezumtiV renunțător 
c o n f o r m  a rt. 1 1 1 2  d i n 
codul ciVil.

l prin prezenta somație se aduce la 
cunoștința celor interesați faptul că 
numiții:Veres lajos și Veres eva, 
domiciliați în comuna Valea crișu-
lui-sat Valea crișului, nr.325, jud.
covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în 
cf.nr.25613-Valea crișului (cf.
v e c h i . 1 7 3 ) ,  s u b  n r. c r t . a 1 , 
top.646,647-teren în suprafață de 
710mp și sub nr.crt.a1.1, top.646-
c a s ă  d e  l e m n .  d o s a r 
nr.4295/305/2020. toți cei interesați 
pot face opoziție în termen de 30 de 
zile, la Judecătoria sf.Gheorghe 

PRESTĂRI SERVICII
l acoperișuri lindab, orice mici 
reparații, zugrăveli, jgeaburi, 
dulgherie. tel.0757.790.001.

DIVERSE
l anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. unitatea administra-
tiv-teritorială acățari, din județul 
mureș, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.40, începând cu 
data de 20 noiembrie 2020 pe o peri-
oadă de 60 zile, la sediul primăriei 
comunei acățari, conform art.14 
alin.(1) și (2) din legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul agenției naționale 
de cadastru și publicitate imobi-
liară.

l informare. această informare 
este  efectuată de societatea 
construcții erbașu sa, cu punct de 
lucru în comuna nucet, sat nucet, 

strada linia mica, nr.547, Județul 
dâmbovița, reprezentată prin 
director general erbașu romeo 
cristian, ce intenționează să solicite 
de la administrația Bazinală de 
apă argeș Vedea, aviz de gospodă-
rire a apelor pentru lucrările de 
„realizare grajd pentru vaci de 
lapte în cadrul fermei de vaci exis-
tentă”. această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. persoa-
nele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. persoa-
nele care doresc să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului după data de 
15 noiembrie 2020.

l anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului: unitatea adminis-
trativ teritorială comuna Valea 
măcrișului, județul ialomița,anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr. 7 începând cu data de 20 
noiembrie 2020, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul primăriei comunei 
Valea măcrișului, strada principală 
nr 65, județul ialomița,conform 
art.14, alin.1 și 2 din legea cadas-
trului și publicității imobiliare nr 
7/1996, cu modificările și completă-
rile ulterioare. publicarea se va face 
și pe site-ul instituției:www.valea-
macrisului.ro. cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul agenției naționale de 
cadastru și publicitate imobiliară.

l anunț public privind decizia 
etapei de încadrare; tripunescu 
andrei, titular al proiectului anunță 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
agenția pentru protecția mediului 
caraș-severin, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului fără context transfronta-
lier, pentru proiectul construire 
casă de vacanță, anexe gospodărești, 
împrejmuire și branșament electric, 
localitatea divici, județul caraș-se-
verin, propus a fi amplasat în intra-
vilanul satului divici, comuna 
pojejena, cad. 34540 și 30699, 
județul caraș-severin. proiectul nu 
se supune evaluării impactului 
asupra mediului. proiectul deciziei 
etapei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la 

sediul agenției pentru protecția 
mediului caraș-severin din reșița, 
petru maior, 73 în zilele de luni-joi/
vineri, între orele 8:00-16:30/14:00. 
publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei etapei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de 
internet a agenției pentru protecția 
mediului caraș-severin http://www.
anpm.ro/web/apm-caras-severin/
acasa .

l Kaufland romania s.c.s., titular 
al proiectului „construire Hyper-
market și construcții anexe interi-
oare și exterioare (container bufet 
„imbiss” și cort container reciclare 
ambalaje, post trafo, bazin rezervă 
incendiu, copertine cărucioare), 
amenajări exterioare incintă (plat-
formă parcare,  spați i  verzi , 
drumuri, trotuare), amenajare 
accese rutiere și pietonale și racor-
duri la drumurile publice, instalații 
interioare și rețele/lucrări tehnico 
edilitare, amenajare împrejmuire 
teren, amplasare panouri publici-
tare și totem publicitar, organizare 
de șantier, branșamente utilități”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către agenția pentru protecția 
mediului olt, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediulu i ,  pentru  pro iectu l : 
„construire Hypermarket ș i 
construcții anexe interioare și exteri-
oare (container bufet „imbiss” și 
cort container reciclare ambalaje, 
post trafo, bazin rezervă incendiu, 
copertine cărucioare), amenajări 
exterioare incintă (platformă 
parcare, spații verzi, drumuri, 
trotuare), amenajare accese rutiere 
și pietonale și racorduri la drumu-
rile publice, instalații interioare și 
rețele/lucrări tehnico edilitare, 
amenajare împrejmuire teren, 
amplasare panouri publicitare și 
totem publicitar, organizare de 
șantier, branșamente utilități” 
propus a fi amplasat în Balș, str.
nicolae Bălcescu, nr.192, județul 
olt. proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care fundamentează pot 
fi consultate la sediul agenției 
pentru protecția mediului olt din 
slatina, str.ion moroșanu, nr.3, 
județul olt, în zilele de luni-vineri, 
între orele 08:00-14:00, precum și la 
următoarea adresă de internet 
http://apmot.anpm.ro. publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 

data publicării anunțului pe pagina 
de internet a apm olt.

l sc inter properties srl prin sc 
south land invest srl anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „construire 
stație de sortare-exploatare agre-
gate” propus a fi amplasat în com.
Bolintin deal, sat Bolintin deal, 
cf30389, jud.Giurgiu. informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul a.p.m.Giurgiu 
din mun.Giurgiu, șos.București, 
nr.111, sc. a+B, și la sediul sc inter 
properties srl, din comuna Grădi-
nari, sat Grădinari, str.Gării, 
nr.273B, ap.39, jud.Giurgiu. obser-
vaţiile publicului se primesc pe 
adresa de e-mail office@apmgr.
anpm.ro.

l sc Bogdyap infinity Business 
srl cu sediul în (nadlac, str.mures, 
nr.30, tel: 0773.908.021), dorește să 
obţină autorizaţie de mediu pentru 
punctul de lucru din (arad, str.
cuza Voda, nr.36- garaj nr.27, tel: 
0773.908.021), unde se desfășoară 
activitatea de (colectarea deseurilor 
nepericuloase, cod caen: 3811), în 
scopul (valorificarii/distrugerii), 
având ca principale faze ale proce-
sului tehnologic următoarele: măsu-
rile de protecţie a factorilor de 
mediu: apă: nu se folosește/polu-
ează. aer: nu se folosește/poluează. 
sol: platformă betonată/ Gestiunea 
deșeurilor: butoaie. observaţiile 
publicului formulate în scris/infor-
maţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul agenţiei pentru 
protecţia mediului arad, splaiul 
mureșului fn, tel. 0257/280.331; 
0257/280.996, în timp de zece zile 
lucrătoare după data publicării 
prezentului anunţ.

l anunț public privind decizia 
etapei de încadrare (titularul proiec-
tului). sc phoenicia express srl, 
titular al proiectului „reabilitare 
ștrand tineretului”,  anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
apm București, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului: nu se supune 
evaluări i  impactului  asupra 
mediului, pentru proiectul „reabili-
tare ștrand tineretului” propus a fi 
amplasat în București, sector 1, str.
dr.primo nebiolo, nr.1. proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consul-

tate la sediul apm București din 
București, sector 6, aleea lacul 
morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00 -12:00, precum și la 
următoarea adresă de internet: 
http://apmbuc.anpm.ro/, și la sediul 
titularului din București, șos.odăii, 
nr.441-443, parter, cam.1, sector 1, 
în zilele de luni până vineri, între 
orele 9:00-12:00. publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

l dosar 4017/235/2020, către Jude-
cătoria Gherla. subsemnatul 
Gergely Gabor-zoltan, cu domiciliul 
în sat culciu mare, nr. 213, comuna 
culciu, jud. satu mare, .... , în baza 
art. 49 ncc,formulez prezenta: 
cerere  de declarare judecătorească 
a morţii in contradictoriu cu consi-
liul local al comunei mintiu- Gherlii 
- serviciul stare civila , judetul cluj. 
solicitând ca după îndeplinirea 
procedurilor prevazute de lege art. 
944 si urmatoarele din ncc, si 
administrarea probatoriului necesar 
, să dispuneți declararea judecăto-
rasca a morții a numitului (fratelui 
tatalui meu) Gergely iosif, nascut în 
1923 în nima, fiul lui Gergely 
arpad și a lui Babos elena (identică 
cu ilona) căs. Gergely, cu ultimul 
domiciliu în nima, acesta decedînd 
în anul 1944 în război . motive: 
solicit să constatați și să declarați 
pe cale judecătorească moartea 
fratelui  tatălui meu Gergely iosif 
deoarece acesta n-a avut descen-
denti iar subsemnatul împreuna am 
solicitat reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru terenurile ce le 
detinea si au fost trecut in proprie-
tatea  statului fără drept. Justific un 
interes, deci am calitate procesuală 
activă în promovarea acestei actiuni 
fiind nepot de frate și succesibil în 
drepturi și obligații. din 1944, 
practic, nu se mai stie nimic de   
fratele tatalui meu, aflând doar ca a 
murit pe front însă corpul acestuia 
nu a fost repatriat și nu există  acte 
care să ateste decesul acestuia 
respectiv un certificat de deces.am 
făcut numeroase demersuri pentru 
a afla vreun înscris care să ateste 
acest fapt însă până în acest 
moment n-am aflat nimic . solicit sa 
constatati ca Gergely iosif a 
dispărut într-o împrejurare excepţi-
onală, care îndreptăţește a se presu-
pune decesul, (cum ar fi război, 
accident de cale ferată, naufragiu, 
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accident aviatic, cutremur, inun-
daţie, revoluţie) , trecând peste 70 
de ani de cînd frații în viață ai aces-
tuia nu mai stiu nimic de el . 
Unchiul meu s-a nascut in 1923 si a 
trait în Nima, comuna Mintiul 
Gherlii, pâna a plecat la razboi de 
unde nu s-a mai întors. Din cerceta-
rile făcute am descoperit doar pe un 
monument funerar numele lui. Am 
încercat să reglementez situaţia 
juridică a terenurilor af late în 
proprietatea sa anterior anului 
1944, respectiv să dezbat succesi-
unea după acesta, prilej cu care mi 
s-a solicitat de către notar să fac 
dovada că este decedat. Mi-a fost 
imposibil să obţină această dovadă, 
întrucât acesta nu figurează ca fiind 
decedat. In aceste conditii eu , sora 
lui si cumnatul lui am dat declaratii 
pe proprie raspundere ca acesta  nu 
s-a intors din razboi in 1944 si toti 
suntem siguri  ca a decedat. 
Persoane care să il cunoasca 
personal nu mai sunt în viață însa 
martorul pe care l-am propus poate 
sa confirme ca l-am cautat si nu am 
af lat alte date in legatura cu 
moartea acestuia. In probatiune: 
*Rog sa emiteti o adresa catre 
Ministerul Apărării Naţionale 
Unitatea Militară Cluj, care sa ne 
comunice dacă există date despre 
înrolarea în armată în perioada 
1941-1944 a numitului Gergely 
Iosif.Orice date dețin și care ajută la 
soluționarea cauzei sunt utile si 
solicitam sa ne fie trimise. **Rog să 
faceți adresă către Serviciul de stare 
civila din cadrul Primăriei Mintiu-
Ghelii să ne comunice actul de 
nastere cu toate mentiunile la zi. 
***De asemenea, rog sa faceti o 
adresa catre Primaria comunei 
Mintiul Gherlii pentru a afectua 
verificarile ce se impun in vederea 
obtinerii de noi date privitoare la 
Gergely Iosif, cu datele de identifi-
care aratate  mai sus. ****De 
asemenea, in baza art.944  al 1 
din NCPC solicit comunicarea unei 
copii a cererii de declarare a morţii 
catre Primaria comunei Mintiu 
Gherlii pentru a se indeplini proce-
dura de afisare a solicitarii noastre 
si de a ne comunica dovada indepli-
nirii acestei proceduri. Depun în 
probațiune: actiune in trei exem-
plare, împuternicire, declarațiile 
date de mine , de cumnatul lui 
Gergely Iosif si de sora acestuia, 
arbore genealogic, acte de stare 
civila ale subsemnatului Martor : 
Megyesi Zoltan, Satu Mare, str, 
Petofi Sandor, nr. 3, jud. Satu Mare. 
Gergely Gabor-Zoltan

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al 
Kapital Invest Company SA, cu 
sediul în mun.Iași, Str.Sf.Lazăr, 
nr.27, C1-camera 13, jud.Iași, înre-
gistrată în Registrul Comerțului sub 
nr.J22/1140/1991, reprezentată prin 
Pavaleanu Virgil- Președintele 
Consiliului de Administrație, în 
conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, republicată, cu modifică-
rile ulterioare, convoacă: Adunarea 
generală ordinară a acționarilor 
pentru data de 14.12.2020, ora 
14:00, aceasta urmând a-și desfă-
șura lucrările la sediul societății din 
mun.Iași, str.Sf.Lazăr, nr.27, C1-ca-
mera 13, jud.Iași. La adunare sunt 
îndreptățiți să participe acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor 
la sfârșitul zilei de 04.12.2020, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Discu-
tarea și aprobarea rapoartelor de 
gestiune ale Consiliului de Adminis-
trație și Directorului General 
pentru anul 2019, aprobarea remu-
nerației pentru anul 2020 și stabi-
lirea remunerației pentru anul 2021. 
2. Discutarea raportului comisiei de 
cenzori (cenzorilor) pentru anul 
2019. 3.Numirea cenzorilor (comi-
siei de cenzori) sau contractarea 
auditului financiar, stabilirea remu-
nerației. 4.Discutarea, aprobarea 
sau modificarea situațiilor finan-
ciare anuale aferente exercițiului 
financiar al anului 2019 și a situați-
ilor financiare interimare aferente 
anului 2020, fixarea (distribuirea) 
dividendelor. 5.Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru exer-
cițiul financiar al anului 2021. 6.
Mandatarea unei persoane pentru a 
îndeplini toate formalitățile privind 
înregistrarea, în Registrul Comer-
țului a mențiunii referitoare la 
Hotărârea AGOA adoptată , 
respectiv publicarea Hotărârii 
AGOA în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. În situația 
neîndeplinirii condițiilor pentru 
ț inerea adunări i  la  data de 
14.12.2020, următoarea Adunare 
Generală Ordinară a Acționarilor 
este convocată pentru data de 
15.12.2020, ora 14.00, cu menți-
nerea ordinii de zi și aceluiași loc de 
desfășurare.

l Societatea Goras Consulting 
SA- în insolvență, societate pe 
acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în Judeţul Galați, str.
Instrucției, nr.1, cam.3, Judeţul 
Galați, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Galați sub nr.J17/1576/2004 și cod 
unic de înregistrare 16810526 
(denumită în continuare „Socie-
tatea”), prin administrator special, 
conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile și a Legii nr.85/2014 
privind procedurile de insolvență, 
republicate, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
16.12.2020, ora 10:00, în Str.
Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc. 1, ap. 9, 
Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul în 
care Adunarea nu se întrunește 
legal și statutar în data menţio-
nată, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor se va organiza 
în data de 17.12.2020, la aceeași 
oră și în același loc. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor și în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârșitul 
zilei de 06.12.2020 considerată, în 
conformitate cu prevederile 
ar t .123  a l in . (2)  d in  Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordine de zi: 1.Apro-
barea revocării mandatului admi-
nistratorului special .ca urmare a 
demisiei. 2.Aprobarea numirii 
unui nou administrator special. 3. 
Aprobarea împuternicirii, cu posi-
bilitate de substituire, a adminis-
tratorului unic pentru a redacta și 
semna hotărârea AGOA adoptată, 
și să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comerțului și pentru 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau își pot numi repre-
zentant la adunările generale. 
Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de 
procuri speciale. Procurile speciale 
și buletinele de vot prin corespon-
denţă completate și semnate de 
către acţionari se vor depune în 
original la sediul ales in Convo-
cator, cu cel puțin 48 de ore înainte 
de prima ședință a Convocării, 
prin înregistrarea acestora sau 
prin poștă cu confirmare de 
primire, astfel încât să poată fi 
înregistrate la societate până la 
data anterior menţionată. Accesul 
acţionarilor îndreptăţiti să parti-

cipe la adunarea generală este 
permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, făcută cu actul de 
identitate, iar în cazul acţionarilor 
reprezentaţi cu o copie a procurii 
speciale și actul de identitate al 
reprezentantului. Materialele de 
ședinţă pot fi consultate la sediul 
ales în Convocator, în zilele de 
luni-vineri, în intervalul orar 
10:00-15:00, începând cu data 
publicării prezentului convocator 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Începând cu aceeași 
dată acţionarii interesaţi pot soli-
cita transmiterea procurilor 
speciale și buletinelor de vot prin 
corespondenţă. Informaţiile supli-
mentare precum și solicitările se 
pot obţine/transmite prin e-mail: 
office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAȚII
l Societate Cooperativă „Picasol” 
Cacica, jud.Suceava, vinde prin 
licitație publică, ”Complex comer-
cial” din localitatea Pîrteștii de Sus, 
comuna Cacica, jud.Suceava. Lici-
tația va avea loc la sediul Asociației 
UJCC Suceava  în  da ta  de 
30.11.2020, ora 10:00, neadjudecân-
du-se se va repeta în fiecare zi de 
luni.

l În cadrul dosarului 19994/3/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 
privind debitoarea Interventii Fero-
viare SA in faliment, se valorifica în 
bloc pe districte prin licitaţie 
publica scule și echipamente speci-
fice la prețul de 26.980,00 EURO 
(exclus iv  TVA),  în  data  de 
26.11.2020 ora 16:00, cu repetare în 
data de 03.12.2020 ora 16:00 la 
sediul lichidatorului judiciar în str. 
Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap 
.30, sector 3, București. Informații 
la e-mail: office@bfj.ro

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, 
apartamentul nr. 32, compus din 
camera, bucatarie, baie, hol, in 
suprafata de 43 mp si cota indiviza 
din teren 20/422, numar cadastral 
1281/3/32, situat in Moreni, Str. 
Industriilor, nr. 4A, Judetul Dambo-
vita, la pretul de 8.000 euro, fara 
TVA si apartamentul nr. 33, compus 
din camera, bucatarie, baie, hol, in 
suprafata de 44 mp si cota indiviza 
din teren 20/422, numar cadastral 
1281/3/33, situat in Moreni, Str. 
Industriilor, nr. 4A, Judetul Dambo-

vita, la pretul de 8.000 euro, fara 
TVA. Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar in 
data de 18.11.2020 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valo-
rificate, aceasta este reprogramata 
pentru  data  de  20 .11 .2020, 
23.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020, 
30.11.2020, 02.12.2020, 04.11.2020, 
07.12.2020, 09.12.2020, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar,  la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Avicola București S.A., înregis-
trată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/12/1991, având cod unic de 
înregistrare 1551768, cu sediul în 
București, Sectorul 4, Splaiul Unirii 
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” 
sau “Avicola”), organizează în data 
de 17.11.2020 ora 12:00, licitație 
competitiva cu strigare de tip 
olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce 
include echipamente, clădiri și tere-
nuri situate în orașul Mihăilești, 
jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 
10 (“Activul”). Activul este grevat 
de un drept de folosință ( contract 
de închiriere) încheiat pe perioada 
fixa în favoarea unui terț până la 
data de 01.08.2021 și este folosit în 
scopul unor activități de creștere a 
pasărilor. Vânzarea se realizează 
integral, pentru Întreg Activul, nu 
se accepta oferte parțiale/fracțiuni. 
La ședință de licitație se pot 
prezenta persoane fizice și/sau juri-
dice care fac dovada îndeplinirii 
cerințelor prevăzute în Regula-
mentul de organizare și desfășurare 
a Licitației (“Regulamemtul Licita-
ției”). Se pune la dispoziția partici-
panților un caiet de sarcini ce 
conține prezentarea Activului și 
Regulamentul Licitației (“Caietul 
de Sarcini”). Acestea sunt disponi-
bile pe site-ul Avicola la adresa 
www.avicolabucuresti.ro. Prețul de 
pornire  al  l ic i taț ie i  este  de 
2.477.195,00 Euro. Se aplica TVA în 
funcție de dispozițiile legale. 
Garanția de participare la licitație 
este de 250.000 (douasutecincizeci-
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demii) EUR și vă fi constituita în 
echivalent lei, la cursul BNR din 
ziua depunerii.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact:  U.A.T.Orașul Drăgă-
nești-Olt, Nicolae Titulescu, 
Nr.150, Drăgănești-Olt, judeţul Olt, 
România, telefon 0758.116.685, fax 
0249/465.815, email achizitiidrg@
yahoo.com. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Suprafața de teren extra-
vilan de 1.250mp, domeniu privat 
al orașului Drăgănești-Olt -situată 
în T46 P19, conform H.C.L. 
nr.40/30.04.2020 și în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ. 

3.Informații privind documentația 
de atribuire: Se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
b u i r e :   d i r e c t  d e  l a  s e d i u l 
U.A.T.Orașul Drăgănești-Olt. 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartiment 
Achiziții Publice, sediul Primăriei 
Orașului Drăgănești-Olt. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul:  10Lei achitați la casieria 
Primăriei. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 26.11.2020, 
ora 12:00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 08.12.2020, ora 
09:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Registratura 

Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, 
str.Nicolae Titulescu, nr.150, cod 
poștal 235400, jud.Olt, România. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 08.12.2020, ora 11:30, la 
sediul Primăriei Orașului Drăgă-
nești-Olt, str.Nicolae Titulescu, 
nr.150, cod poștal 235400, jud.Olt, 
România. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Olt-Slatina, str.Mănăstirii, nr.2, jud.
Olt, cod poștal 230038, tel.: 
0249.414.989, fax 0249.435.782, 
email: tribunalulolt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.11.2020.

PIERDERI
l Declar pierdute Rezoluție tribunal 
din data de 13.10.2008, Certificat 
constatator la înființare- sediu social 
și terți, pentru societatea SC Viator 
SRL, CIF:24591540, nr. Reg. Com. 
J23/3199/2008. Le declar nule.

l Card. Pierdut card Baroul Bucu-
resti - avocat Popa Razvan Teodor, 
vizat pe anul 2019, il declar nul.

l SC Tierra SRL, CUI 1690456, 
anunta pierderea certificatului de 
autorizare 31295/2009. Il declaram 
nul.

l Pierdut certificat de inregistrare si 
certificate constatatoare pentru Onix 
Avantaje SRL avand J6/180/2011 si 
CUI 28223177. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de moștenitor 
nr.57/02 august 2001 pe numele 

Bederniceanu Georgeta, emis de 
Biroul Notarului Public -Rotărescu 
Elena.

l Declar pierdut carnet student și 
legitimație de transport pe numele 
Tobă Daniel Robert- Universitatea 
Politehnica Timișoara, Facultatea de 
Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologii Informaționale.

l Europa Best Deal 2007 SRL 
declară pierdute următoarele docu-
mente: 1.Certificat Constator nr. 
87739/07.12.2018, emis de ORC 
Brașov, pentru activități la terți. Îl 
declar nul. 2.Certificat Constator nr. 
87739/07.12.2018, emis de ORC 
Brașov, pentru sediu. Îl declar nul. 
3 . C e r t i f i c a t  C o n s t a t o r  n r. 
87739/07.12.2018, emis de ORC 
Brașov, pentru punct de lucru din 
Bucuresti, Sector 1, str.Duetului, 
nr.53A, Etaj Demisol. Îl declar nul.



MARȚI, 17 NOIEMBRIE
România - Danemarca
„Mânjii” lui Mutu au neapărat nevoie 
de victorie împotriva Danemarcei 
pentru a fi siguri de calificarea la Euro 
Under 21 de anul viitor de pe locul 2 
din grupă. Misiunea naţionalei de 
tineret ar putea fi uşurată de faptul că 
adversarii sunt deja calificaţi.PRO TV, fotbal, ora 20.30

Recuperarea
După ce fiica lor adoptată de curând 
dispare, Steven și Shannon nu se vor 
opri de la nimic pentru a descoperi 
adevărul din spatele răpirii micuţei, dar 
și periculosul secret din spatele 
agenţiei de adopţie în care au avut 
încredere.Prima TV, film, ora 20.00

MIERCURI, 18 NOIEMBRIE

Antena 3

Magazin, ora 12.00

Gustul răzbunării
Victor este unul din oamenii de bază 
ai lui Alphonse, cel mai temut 
gangster din New York și cel din 
cauza căruia și-a pierdut familia. El o 
cunoaște pe Beatrice, încă una dintre 
victimele lui Alphonse, care îl va 
convinge să o ajute să se răzbune. Național TV, film, ora 20.00 TVR 2, film, ora 21.10

Toată frumuseţea lumii
Frank se îndrăgosteşte de Tina, dar ea 
nu poate răspunde acestei afecţiuni, 
pentru că nu şi-a revenit după 
moartea fostului ei partener. În timpul 
unei călătorii în Bali, Tina încearcă să 
regăsească plăcerea de a trăi, iar Frank 
îi va fi alături.

06:55  Cu capu-n zori *Show matinal
09:45  Teleshopping
10:00  Telejurnal regional *TVR Cluj
10:45   SERIAL Prinţul Jumong
12:30  Tu votezi România!
13:00 Ediţie specială
13:15  Zi de zi - cu părintele 

Constantin Necula (r)
13:20 Vorbește corect!
13:30  Guști! Și apoi mănânci 

cu chef Alex Petricean
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
15:10  Maghiara de pe unu
17:00 Vorbește corect! (r)
17:15   SERIAL Prinţul Jumong
18:30   SERIAL Comisarul Rex
19:30 Vorbește corect! (r)
20:00  Telejurnal
20:50  Tu votezi România!
22:20  FILM  Fanfan La Tulipe  

(Franţa-Italia, 1952)
00:05  Telejurnal
00:50   SERIAL Comisarul Rex

06:00  Observator

08:00  Divertisment: ‘Neatza cu 

Răzvan și Dani

12:00  Observator

14:00   SERIAL Mireasa

16:00  Observator (live)

17:00  Acces direct cu Mirela Vaida

19:00  Observator/Sport/Meteo

20:30  Chefi la cuţite

23:45  Observator/Sport

00:15  Xtra Night Show  

cu Dan Capatos

01:00  Observator (r)

02:00   SERIAL Mireasa (r)

04:00  Acces direct (r)

06:15  Mămici de pitici, cu lipici (r)
08:15  Brigitte&Pastramă (r)
09:15 Ghicește vedeta (r)
11:45  Teleshopping
12:00  Showbiz Report (reluare)
14:00  STAR MAGAZINE
15:45  Teleshopping
16:00 SERIAL ALEGE DRAGOSTEA
16:30  SERIAL Jador_Adevărat (r)
17:30  STAR NEWS 
18.45 Brigitte&Pastramă
19:45  SHOWBIZ REPORT
21:45  STAR NEWS
22:00  Jador_Adevărat
23:00 SERIAL BAYWATCH
00:00  Showbiz Report ()
02.00  Star magazine (r)
03:45  Brigitte&Pastramă (r)
04:45  Star News (r)

 
  
06:00  Ştirile PRO TV 

10:30  Vorbește lumea 

13:00  Ştirile PRO TV 

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Măruţă

17:00  Ştirile PRO TV

18:00  Ce spun românii

19:00  Ştirile PRO TV  

*Sport *Vremea 

20:30 Fotbal U21: România-Danemarca

22:30 FERMA. Orăşeni vs Săteni

00:30  Ştirile PRO TV

01:00  FILM  Seized (r)

02:45  Vorbește lumea (r)

05:00  Ce spun românii (r)

PRIMA TVKANAL DANTENA STARS
 06:30 Știrile Kanal D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 
09:15 SERIAL Dragoste infinită
11:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanţu
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 TEO SHOW 
17:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanţu
19:00 Știrile Kanal D
 cu Silvia Ioniţă
20:00  SERIAL  Nemilosul Istanbul
23:15  40 de întrebări  

cu Denise Rifai
01:15 Știrile Kanal D (r)
02:15 Puterea dragostei (r)
05:30 Teleshopping (r)
06:00 Pastila de râs

 
07:00 Teleshopping
07:30 SERIAL Paradisul femeilor (r)
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naţiei (r)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrăcatu’
12:00 Teleshopping
14:00 Flash monden
14:30 Teleshopping 
15:05 Focus
16:00 Mama mea gătește mai bine
18:00 Focus 18
19:30 SERIAL Trăsniţii
20:00  FILM  Recuperarea 

Cu: John Cusack, Ryan 
Phillippe, Rachelle Lefevre 
(S.U.A., 2014)

22:00 Starea naţiei
23:00 Focus
23:30 SERIAL Trăsniţii (r)
00:00  FILM  Recuperarea (r)
02:00 SERIAL Nimeni nu-i perfect (r)
03:00 Mama mea gătește mai bine (r)
05:00 Chef Dezbrăcatu’ (r)

w

06:00 Știrile dimineţii 09:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:40 Pe cuvânt 
cu Ana Iorga 11:00 Previziuni cu 
Nadina Câmpean 12:00 Obiectiv cu 
Oana Zamfir 14:00 Esenţial cu Ana 
Maria Roman 16:00 Ştiri 17:00 Deci-
siv cu Cătălina Porumbel 19:00 – 
Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu / 
Punctul de întâlnire cu Radu Tudor 
21:00 Sinteza zilei cu Mihai Gîdea 
24:00 În gura presei cu Mircea Badea

08.30 Miezul problemei (r) 09.45 SERIAL 
Dragoste și ură 10.45 Vouă (r) 11.45 
Baronii (r) 13.00 Ştiri 13.15 Vouă (r) 13.30 
Baronii (r) 14.15 Vouă (r) 14.30 SERIAL 
Veterinarul (r) 15.45 Vouă (r) 16.15 SERI-
AL Destine rătăcite (r) 17.15 SERIAL Veter-
inarul 18.30 Ştiri +Sport +Meteo 19.00 
SERIAL Destine rătăcite 20.00 SERIAL 
Dragoste și ură 21.00 FILM Insula comorii 
(Marea Britanie, Canada, 1999) 23.15 FILM 
Spartanul (r) 01.30 Nebuni de iubire (r) 
03.15 Albumul naţional (r)

06:00 FILM Călătorie neplanificată 07:45 
FILM Regatul de gheaţă 09:30 FILM 
Regatul de gheaţă II 11:15 FILM Încă un 
pic de dragoste 12:40 FILM Jumanji: 
Nivelul următor 14:45 FILM Shazam! 
16:55 Știrile săptămânii cu John Oliver 
17:30 FILM Sub ape 19:05 SERIAL Doom 
Patrol 20:00 SERIAL Materiile întunecate 
21:00 SERIAL Lumea financiară 22:00 
FILM It: Capitolul 2 00:45 FILM Foc Viu 
02:15 FILM Atacul monștrilor 03:45 FILM 
Intrusul 05:30 Pe platourile de filmare

06:15 Magazin informativ: CulTour (r) 
06:45 SERIAL Minciuna (r) 07:45 Teleshop-
ping 08:00 SERIAL Inima mea e a ta (r) 
09:00 Teleshopping 09:15 SERIAL Jurămân-
tul (r) 11:30 SERIAL Rubi (r) 13:30 SERIAL 
Elif  15:30 SERIAL Inima mea e a ta 16:30 
SERIAL Femeie in infruntarea destinului 
17:30 Magazin informativ: CulTour 18:00 
SERIAL Rubi 20:00 SERIAL Jurământul 22:00 
SERIAL Femeie in infruntarea destinului 
23:00 SERIAL Orfanii unei naţiuni 00:00 
SERIAL Rubi (r) 02:00 Magazin: CulTour 
02:30 SERIAL Orfanii unei naţiuni (r)

09:00 Teleşcoala *Clasa a VIII-a 09:55 
Engleză la minut 10:00 DOCUMENTAR  Japo-
nia – viaţa lângă vulcanul Iodake (r) 11:00 
Câştigă România! (r) 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Cap compas (r) 
14:00 DOCUMENTAR  Birmania – sculptorii în 
marmură din Mandalay (r) 15:00 Teleşcoala 
*Clasa a XII-a 15:55 Engleză la minut 16:05 
SERIAL Iubirea unei doamne 17:30 Româ-
nia… în bucate 17:58 #NuExistaNuSePoa-
te! 19:00 Telejurnal 19:35 E vremea ta! 
20:00 Câştigă România! 21:00 Destine ca-n 
filme (r) 22:00 D’ale lu’ Mitică (r)

09:15 SERIAL Camera 309 (r) 10:15 
SERIAL Iubire ascunsă (r) 11:15 Teleshop-
ping 11:45 SERIAL O nouă șansă (r) 
13:45 Teleshopping 14:00 SERIAL Fără 
privirea ta (r) 15:00 SERIAL Camera 309 
(r) 16:00 SERIAL Tânăr și neliniștit 17:00 
SERIAL Dincolo de noi 18:00 SERIAL Fără 
privirea ta 19:00 SERIAL O nouă șansă 
21:00 SERIAL Camera 309 22:00 SERIAL 
Iubire ascunsă 23:00 SERIAL Iubire ca-n 
filme 00:00 SERIAL O nouă șansă (r) 
02:00 SERIAL Iubire ca-n filme (r)

TVR 1
06:55  Cu capu-n zori *Show matinal
09:45  Teleshopping
10:00  Telejurnal regional *TVR Cluj
10:45   SERIAL Prinţul Jumong (r)
12:30 Tu votezi România!
13:00 Ediţie specială
13:15  Zi de zi - cu părintele 

Constantin Necula (r)
13:20 Vorbește corect!
13:30  Guști! Și apoi mănânci 

cu chef Alex Petricean
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
15:10  Convieţuiri 
17:00 Vorbește corect! (r)
17:15   SERIAL Prinţul Jumong
18:30  Handbal feminin * Minaur Baia 

Mare – CSM Bucureşti
20:00  Telejurnal
20:50 Tu votezi România!
22:20  Adevăruri despre trecut
23:20  DOCUMENTAR  Istoria mafiei italiene
00:20 Telejurnal *Sport *Meteo
01:00 Politică şi delicateţuri (r)

06:00  Observator

08:00  Divertisment: ‘Neatza cu 

Răzvan și Dani

12:00  Observator

14:00   SERIAL Mireasa

16:00  Observator (live)

17:00  Acces direct cu Mirela Vaida

19:00  Observator/Sport/Meteo

20:30  Chefi la cuţite

22:45   SERIAL  Sacrificiul - Alegerea

23:45  Observator/Sport

00:15  Xtra Night Show  

cu Dan Capatos

01:00  Observator (r)

02:00   SERIAL Mireasa (r)

04:00  Acces direct (r)

06:15  Star magazine (r)
08:00  Brigitte&Pastramă (r)
09:00 STAR MATINAL
11:45  Teleshopping
12:00  Showbiz Report (reluare)
14:00  STAR MAGAZINE
15:45  Teleshopping
16:00 SERIAL ALEGE DRAGOSTEA
16:30  SERIAL BAYWATCH (r)
17:30  STAR NEWS 
18.45  Brigitte&Pastramă
19:45  SHOWBIZ REPORT  
21:45  STAR NEWS 
22:00  Giani Kiriţă.  

Antrenat la Școala Vieţii
23:00 SERIAL BAYWATCH
00:00  Showbiz Report (reluare)
02.00  Star magazine (r)
03:45  Brigitte&Pastramă (r)
04:45  Star News (r)

06:00  Ştirile PRO TV 

10:30  Vorbește lumea

13:00  Ştirile PRO TV 

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Măruţă

17:00  Ştirile PRO TV

18:00  Ce spun românii

19:00  Ştirile PRO TV  

*Sport *Vremea 

20:30 FERMA. Orăşeni vs Săteni

21:45  Fotbal National League: 

Irlanda de Nord - România

00:45  Ştirile PRO TV

01:15  FILM  Colombiana (r)

03:30 Superspeed la ProTV (r)

04:00 Lecţii de viaţă (r)

05:00  Ce spun românii (r)

PRIMA TVKANAL DANTENA STARS
 
 
06:30 Știrile Kanal D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 
09:15 SERIAL Dragoste infinită
11:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanţu
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 TEO SHOW 
17:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanţu
19:00 Știrile Kanal D 
 cu Silvia Ioniţă
20:00  SERIAL  Nemilosul Istanbul 

(nou)
23:00  Bravo ai stil! Celebrities
01:00 Știrile Kanal D (r)
02:00 Puterea dragostei (r)
05:00 Pastila de râs
05:30 Teleshopping (r)
06:00 Pastila de râs

07:00 Teleshopping
07:30 SERIAL Paradisul femeilor (r)
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naţiei (r)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef  Dezbrăcatu’
12:00 Teleshopping
14:00 Flash Monden
14:30 Teleshopping 
15:05 Focus
16:00 Mama mea gateste mai bine 
18:00 Focus 18
19:00 Camera de râs
19:30 SERIAL Trăsniţii
20:00  Cronica cârcotașilor
22:00 Starea naţiei
23:00 Focus din inima României
23:30 SERIAL Trăsniţii (r)
00:00 Cronica cârcotașilor (r)
02:00 SERIAL Nimeni nu-i perfect (r)
03:00 Mama mea gateste mai bine (r)
05:00 Chef  Dezbrăcatu’ (r)
05:30 Focus (r)

1

06:00 Știrile dimineţii 09:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:40 Pe cuvânt 
cu Ana Iorga 11:00 Previziuni cu 
Nadina Câmpean 12:00 Obiectiv cu 
Oana Zamfir 14:00 Esenţial cu Ana 
Maria Roman 16:00 Ştiri 17:00 Deci-
siv cu Cătălina Porumbel 19:00 – 
Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu / 
Punctul de întâlnire cu Radu Tudor 
21:00 Sinteza zilei cu Mihai Gîdea 
24:00 În gura presei cu Mircea Badea

08.30 Miezul problemei (r) 09:45 SERIAL 
Dragoste și ură (r) 10.45 Vouă (r) 11.45 
Baronii (r) 12:45 Teleshopping 13:00 Ştiri 
13.15 Vouă (r) 13.30 Baronii (r) 14.15 
Vouă (r) 14.30 SERIAL Veterinarul (r) 15.45 
Vouă (r) 16:00 Teleshopping 16.15 SERIAL 
Destine rătăcite (r) 17.15 SERIAL Veterinarul 
18.30 Ştiri +Sport 19.00 SERIAL Destine 
rătăcite 20.00 FILM Gustul răzbunării (SUA, 
2013) 22.15 FILM Blestemul comorii (Cana-
da, China, 2007) 00.15 FILM Insula comorii 
(r) 02.30 Albumul naţional (r)

06:00 FILM Marșul nupţial 5: Iubitul meu 
s-a întors 07:25 FILM Shazam! 09:35 
FILM Ștrumfii 2 11:20 FILM Gurul 
dragostei 12:50 FILM Lucy printre stele 
14:55 FILM Stuber: Detectiv de nevoie 
16:25 FILM Artemis Fowl 18:00 SERIAL 
Țintă politică 19:00 SERIAL Țintă politică 
20:00 FILM Joker 22:05 SERIAL De la 
început 23:10 FILM Atacul monștrilor 
00:45 FILM Misterele rebusului 3: un act 
de magie mortal 02:15 FILM Zombie- 
land: Rundă dublă 03:55 FILM Joker

06:15 Magazin informativ: CulTour (r) 
06:45 SERIAL Minciuna (r) 07:45 Teleshop-
ping 08:00 SERIAL Inima mea e a ta (r) 
09:00 Teleshopping 09:15 SERIAL Jurămân-
tul (r) 11:30 SERIAL Rubi (r) 13:30 SERIAL 
Elif  15:30 SERIAL Inima mea e a ta 16:30 
SERIAL Femeie in infruntarea destinului 
17:30 Magazin informativ: CulTour 18:00 
SERIAL Rubi 20:00 SERIAL Jurământul 22:00 
SERIAL Femeie in infruntarea destinului 
23:00 SERIAL Orfanii unei naţiuni 00:00 
SERIAL Rubi (r) 02:00 Magazin: CulTour 
02:30 SERIAL Orfanii unei naţiuni (r)

09:00 Teleşcoala *Clasa a VIII-a 09:55 Engle-
ză la minut 10:00 DOCUMENTAR  Birmania – 
sculptorii în marmură din Mandalay (r) 11:00 
Câştigă România! (r) 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Sănătate cu de 
toate (r) 14:00 DOCUMENTAR  Cultul străbuni-
lor în Caucaz (r) 15:00 Teleşcoala *Clasa a 
XII-a 16:00 Handbal feminin *Gloria Buzău 
– SCM Râmnicu Vâlcea 17:30 România… în 
bucate 17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00 
Telejurnal 19:35 E vremea ta! 20:00 Câştigă 
România! 21:10 FILM  Toată frumuseţea lumii 
(Franţa, 2006) 23:00 #NuExistaNuSePoate! 

09:15 SERIAL Camera 309 (r) 10:15 
SERIAL Iubire ascunsă (r) 11:15 Teleshop-
ping 11:45 SERIAL O nouă șansă (r) 
13:45 Teleshopping 14:00 SERIAL Fără 
privirea ta (r) 15:00 SERIAL Camera 309 
(r) 16:00 SERIAL Tânăr și neliniștit 17:00 
SERIAL Dincolo de noi 18:00 SERIAL Fără 
privirea ta 19:00 SERIAL O nouă șansă 
21:00 SERIAL Camera 309 22:00 SERIAL 
Iubire ascunsă 23:00 SERIAL Iubire ca-n 
filme 00:00 SERIAL O nouă șansă (r) 
02:00 SERIAL Iubire ca-n filme (r)

Obiectiv

Antena Stars

Divertisment, ora 19.45
Showbiz report

GHID TV



JOI, 19 NOIEMBRIE
Misterele Aurorei Teagarden: 
trei dormitoare şi un cadavru
Încercând s-o ajute pe mama ei, care 
este agent imobiliar, cu prezentarea 
unor proprietăți scoase la vânzare, 
Aurora Teagarden descoperă un 
cadavru. Toate indiciile sugerează că un 
criminal este prezent în Lawrenceton.TVR 2, film, ora 21.10

Raţiune, simţire  
şi oameni de zăpădă
Ella Dashwood și sora ei Marianne 
adoră tot ce ține de Crăciun și sunt 
proprietarele unei firme care organi-
zează petreceri. Unul dintre noii lor 
clienți este o fabrică care face jucării, 
dar ele nu prea se înțeleg cu Edward 
Ferris, şeful companiei.HBO, film, ora 20.00

06:55  Cu capu-n zori *Show matinal
09:45  Teleshopping
10:00  Telejurnal regional *TVR Iași
10:45   SERIAL Prințul Jumong (r)
12:30 Tu votezi România!
13:00 Ediție specială
13:15  Zi de zi (r)
13:20 Vorbește corect! (r)
13:30  Guști! Și apoi mănânci 

cu chef Alex Petricean
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
15:10 Akzente 
17:00 Vorbește corect! (r)
17:15   SERIAL Prințul Jumong
18:30   SERIAL Comisarul Rex
19:30 Vorbește corect! (r)
20:00  Telejurnal
21:00 Tu votezi România!
22:20  Dispăruți fără urmă
23:20  DOCUMENTAR  Istoria mafiei italiene
00:20 Telejurnal *Sport *Meteo
01:00   SERIAL Comisarul Rex (r)

06:00  Observator
08:00  Divertisment: ‘Neatza cu 

Răzvan și Dani
12:00  Observator
14:00   SERIAL Mireasa
16:00  Observator (live)
17:00  Acces direct cu Mirela Vaida
19:00  Observator/Sport/Meteo
20:30  X Factor – sezon nou
22:30   SERIAL Sacrificiul - Alegerea 

Cu: Maia Morgenstein, Marian 
Ralea, , Adriana Trandafir, 
Ana Ciontea, Claudiu Istodor, 
Oana Zavoranu,  
Oana Carmaciu

23:30  Chefi la cuțite (r)
03:00  Observator (r)
04:00  Acces direct (r)

06:15  Star magazine (r)
08:00  Brigitte&Pastramă (r)
09:00 STAR MATINAL
11:45  Teleshopping
12:00  Showbiz Report (reluare)
14:00  STAR MAGAZINE
15:45  Teleshopping
16:00 SERIAL ALEGE DRAGOSTEA
16:30  Prodanca și Reghe  

– Prețul succesului (r)
17:30  STAR NEWS 
18.45  Mămici de pitici, cu lipici
19:45  SHOWBIZ REPORT  
21:45  STAR NEWS 
22:00  Giani Kiriță.  

Antrenat la Școala Vieții
23:00 SERIAL BAYWATCH
00:00  Showbiz Report (reluare)
02.00  Star magazine (r)
03:45  Giani Kiriță.  

Antrenat la Școala Vieții (r)
04:45  Star News (r)

 
  
06:00  Ştirile PRO TV 
10:30  Vorbește lumea 
13:00  Ştirile PRO TV 
14:00 Lecții de viață
15:00 La Măruță
17:00  Ştirile PRO TV
18:00  Ce spun românii
19:00  Ştirile PRO TV  

*Sport *Vremea 
20:30  SERIAL  Las Fierbinți
21:30  Ferma. Orăşeni vs Săteni
23:30  Știrile PRO TV
00:00  FILM Gravity: Misiune în spațiu 

Cu: Sandra Bullock, George 
Clooney, Ed Harris, Orto 
Ignatiussen, Phaldut Sharma 
(SUA, UK, 2013)

02:00 Arena bucătarilor (r)
02:30 Vorbește lumea (r)
05:00  Ce spun românii (r)

PRIMA TVKANAL DANTENA STARS
 06:30 Știrile Kanal D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping 
09:15 SERIAL Dragoste infinită
11:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanțu
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului (r)
15:00 TEO SHOW  
17:00  Puterea dragostei - prezintă: 

Cristina Mihaela Dorobanțu
19:00 Știrile Kanal D
 cu Silvia Ioniță
20:00  SERIAL  Nemilosul Istanbul
23:00  Bravo ai stil! Celebrities
01:00 Știrile Kanal D (r)
02:00 Puterea dragostei (r)
05:00 Pastila de râs
05:30 Teleshopping
06:00 Pastila de râs

07:00 Teleshopping
07:30 SERIAL Paradisul femeilor (r)
09:30 Teleshopping
10:00 Starea nației (r)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrăcatu’
12:00 Teleshopping
14:00 Sanatate cu stil (r)
14:30 Teleshopping 
15:05 Focus
16:00 Mama mea gateste mai bine 
18:00 Focus 18
19:00 Camera de râs
19:30 SERIAL Trăsniții
20:00  FILM Toamna bobocilor 

Cu: Draga Olteanu Matei,  
Marin Moraru (România, 1975)

22:00 Starea nației
23:00 Focus din inima României
23:30 Epic Show (r)
00:30  FILM Un motiv de a trai,  

un motiv de a muri 
Cu: Douglas Chapman  
(Spania, 1972)

06:00 Știrile dimineții 09:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:00 Previziuni 
cu Nadina Câmpean 10:40 Pe cuvânt 
cu Ana Iorga 11:00 Previziuni cu 
Nadina Câmpean 12:00 Obiectiv cu 
Oana Zamfir 14:00 Esențial cu Ana 
Maria Roman 16:00 Ştiri 17:00 Deci-
siv cu Cătălina Porumbel 19:00 – 
Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu / 
Punctul de întâlnire cu Radu Tudor 
21:00 Sinteza zilei cu Mihai Gîdea 
24:00 În gura presei cu Mircea Badea

08.30 Start Show România (r) 10.45 Vouă 
(r) 11.45 Baronii (r) 12.45 Teleshopping 
13.00 Ştiri 13.15  Vouă (r) 13.30 Baronii 
(r) 14:00 Teleshopping 14.15 Vouă (r) 
14.30 SERIAL  Veterinarul  (r) 15.45 Vouă 
(r) 16:00 Teleshopping 16:15 SERIAL 
Destine rătăcite 17:15 Miezul problemei 
18:30 Ştiri + Sport+Meteo 19:00 SERIAL 
Destine rătăcite 20:00 SERIAL Dragoste și 
ură 21:00 FILM Gangsteri de ocazie (Italia, 
Franța, Spania, 1972) 23:45 FILM Gustul 
răzbunării (r) 02:00 Miezul problemei (r)

06:00 FILM Lucy printre stele 08:05 FILM 
Dumbo 09:15 FILM Stuber: Detectiv de 
nevoie 10:50 Pe platourile de filmare 11:20 
FILM Artemis Fowl 12:55 FILM Cecul sau 
viața 14:55 FILM Povestea incredibilă a lui 
Enzo 16:45 FILM Un război personal 18:35 
FILM Șefele 20:00 FILM Rațiune, simțire și 
oameni de zăpadă 21:30 DOCUMENTAR  Ojai 
în flăcări: Povestea noastră 22:35 DOCUMEN-
TAR  John Wilson: Cum facem? 23:10 DOCU-
MENTAR  Axios - III 23:45 FILM Zombieland: 
Rundă dublă 01:25 FILM Constantin

06:15 Magazin informativ: CulTour (r) 
06:45 SERIAL Minciuna (r) 07:45 Teles-
hopping 08:00 SERIAL Inima mea e a ta 
(r) 09:00 Teleshopping 09:15 SERIAL 
Jurământul (r) 11:30 SERIAL Rubi (r) 
13:30 SERIAL Elif 15:30 SERIAL Inima mea 
e a ta 16:30 SERIAL Femeie in infruntarea 
destinului 17:30 Magazin informativ: 
CulTour 18:00 SERIAL Rubi 20:00 SERIAL 
Jurământul 22:00 SERIAL Femeie in infrun-
tarea destinului 23:00 SERIAL Orfanii unei 
națiuni 02:00 Magazin: CulTour 02:30 
SERIAL Orfanii unei națiuni (r)

09:00 Teleşcoala *Clasa a VIII-a 09:55 Engle-
ză la minut 10:00 DOCUMENTAR  Cultul stră-
bunilor în Caucaz (r) 11:00 Câştigă 
România! (r) 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura 
minorităților 13:30 Natură şi aventură (r) 
14:00 DOCUMENTAR  Andaluzia – armonie de 
chitară şi flamenco 15:00 Teleşcoala *Clasa a 
XII-a 16:05 SERIAL Iubirea unei doamne 
17:30 România… în bucate  17:58 
#NuExistaNuSePoate! 19:00 Telejurnal 
19:35 E vremea ta! 20:00 Câştigă România! 
21:10 FILM Misterele Aurorei Teagarden: trei 
dormitoare şi un cadavru (Canada, 2015)

09:15 SERIAL Camera 309 (r) 10:15 
SERIAL Iubire ascunsă (r) 11:15 Teleshop-
ping 11:45 SERIAL O nouă șansă (r) 
13:45 Teleshopping 14:00 SERIAL Fără 
privirea ta (r) 15:00 SERIAL Camera 309 
(r) 16:00 SERIAL Tânăr și neliniștit 17:00 
SERIAL Dincolo de noi 18:00 SERIAL Fără 
privirea ta 19:00 SERIAL O nouă șansă 
21:00 SERIAL Camera 309 22:00 SERIAL 
Iubire ascunsă 23:00 SERIAL Iubire ca-n 
filme 00:00 SERIAL O nouă șansă (r) 
02:00 SERIAL Iubire ca-n filme (r)
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☛ La o recepție, Bulă a fost servit cu 
tartine cu icre negre.
- Doamnă, zise către gazdă, să știți că 
dulceața dumneavoastră de afine miroase 
a pește!

☛- Ospătar, mâncarea este foarte 
proastă! Unde este patronul?
- S-a dus să mănânce la restaurantul de 
peste drum.

☛- De câteva zile bune te văd că te plimbi 
mereu prin benzinărie. Ce s-a întâmplat?
- Vreau să mă las de fumat.

☛ Nu am mai vorbit cu soția mea de 
două luni. Nu îmi place să o întrerup.

☛- Tăticule, ce este o ciocănitoare?
- O privighetoare după un an de la 
căsătorie.

Antena 1

Serial, ora 22.30
Sacrificiul - Alegerea
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Incidentele cu sacii de 

voturi de la noi în care 
scotocesc mai mulți indi-
vizi în toiul nopții par o 
scenă de lumea a treia, 
comparativ cu ceea ce se 
întâmplă într-o secție de 
vot din America. O român-
că povestește cum a votat 
pentru prima oară în cei 
25 de ani de când s-a stabi-
lit în SUA și cum sunt 
securizate voturile. Angeli-
ca Ochoa a văzut pas cu 
pas procesul de vot, ca 
voluntar la o secție din 
statul Georgia.

MIHAELA BÎRZILĂ

Angelica Ochoa a votat 
anticipat și a durat aproape 
două luni din momentul în care 
a făcut cerere și până când 
votul a fost înregistrat. „Pe 28 
august, am solicitat să îmi fie 
trimis buletinul de vot prin 
poștă. Pe 18 septembrie, mi s-a 
emis buletinul de vot. După ce 
l-am primit, l-am completat și 
l-am depus în octombrie la o 
casetă oficială aflată la Biblio-
teca Publică. Apoi, am urmărit 
pe internet statutul votului 
meu. După vreo săptămână de 
la depunere, pe 13 octombrie, 
a fost marcat “primit“ și, după 
alte câteva zile, a fost marcat 
“acceptat”. Planul meu a fost 
ca, în cazul care votul nu mi-ar 
fi fost primit sau acceptat din 
cauza vreunei potențiale 
greșeli, să mă prezint în 
persoană pentru a vota pe 3 
noiembrie”, povestește Ange-
lica. 

De la apolitic la militant
Acestea au fost primele 

alegeri prezidențiale la care a 
participat, dar în care s-a și 
implicat. Spune că mult timp 
a fost apolitică din lipsă de 
educație civică, iar evenimentul 
care i-a declanșat schimbarea 
de atitudine a fost un act de 
cenzură împotriva Serviciului 
de Parcuri Naționale, la înce-
putul lui 2017. „Acela a fost 
urmat de o serie de atacuri la 
adresa mediului înconjurător, 
științei, imigranților, educației, 
sănătății publice, drepturilor 
civile. Generația tânără s-a 
mobilizat și ne-a mobilizat pe 
noi, ceilalți, cu proteste pașnice 
în urma masacrului de la 
Liceul Parkland, continuând 
cu proteste împotriva discrimi-
nării rasiale a sistemului de 
Justiție”.

Angelica spune că s-a 
implicat la secția locală de vot 
pentru că, din cauza pande-
miei, mulți lucrători au fost 
indisponibili, iar ea a dorit să 
ajute.  

Măsuri de securizare  
a votului

- Biletul de vot prin poștă 
se trimite (la cerere) numai la 
adresa la care votantul s-a 
înregistrat în prealabil și este 
codificat electronic individual, 
deci copiile invalide se depis-
tează foarte ușor.

- Statutul biletului de vot 
poate fi  urmărit online.

-  Când o persoană se 
prezintă la vot, se verifică 
istoria de vot a votantului. 
Dacă persoanei i-a fost emis 
deja buletinul de vot prin poștă, 
acela se anulează înainte ca 
persoanei să-i fie eliberată 
cartela de vot, eliminând în 
acest fel posibilitatea unui 
dublu vot.

- După completarea votului 
electronic, acesta se tipărește 
pe hârtie și votantul poate 
vedea că software-ul mașinii 

de vot nu i-a schimbat selec-
țiile. Acel bilet de vot se 
păstrează, creând o amprentă 
fizică de comparat cu cea digi-
tală.

- La fiecare oră, se tipărește 
inventarul voturilor de pe 
fiecare mașină și se compară 
cu numărul cardurilor de vot 
emise.

- Pe tot parcursul zilei de 
vot, accesul la memoria mașinii 
de vot este blocat cu sigiliu 
înmatriculat, iar mașina nu 
este conectată la internet, 
pentru a împiedica atacuri 
cibernetice.

- La sfârșitul zilei, la secția 
de votare se tipăresc balanțele 
de vot ale fiecărei mașini care 
se transmit districtului de vot 
în două moduri - electronic și 
fizic.

- Mașinile de vot se încuie 
în cutii de metal, pentru trans-
port.

- Lucrătorii din secțiile de 
vot sunt instruiți 
pentru a respecta 
procedurile cu 
strictețe și a fi 
imparț ia l i .  Ei 
încep ziua alege-
rilor cu un jură-
mânt în care se 
angajează să-și 
respecte atribu-
țiile, altfel riscă 
sancțiuni legale 
serioase.

Cum a fost experiența din ziua 
votului?

A.O.: Pe 3 noiembrie, am 
fost voluntar într-o secție de 
votare într-o suburbie din 
Atlanta (Georgia). Am văzut 
concret procesul de organizare 
și înregistrare a voturilor și am 
căpătat un nivel sporit de 
încredere în sistemul nostru 
electoral. Sunt multe măsuri 
de siguranță care fac ca frau-
dele la vot să fie imposibile. 
Această concluzie e, din păcate, 
una pe care mulți americani 
nu sunt dispuși să o accepte, 
mai ales cei nemulțumiți de 
rezultatul alegerilor.  

Cum a afectat pandemia cam- 
pania electorală?

A.O.: Pe de o parte, a limitat 
interacțiunea cu publicul pentru 
candidații care au respectat 
normele de distanțare socială, 
avantajându-i pe ceilalți. Pe de 
altă parte, incapacitatea admi-
nistrației de a proteja populația 
împotriva virusului probabil că 
s-a reflectat la vot.

Care e atmosfera în SUA după 
aceste alegeri?

A.O.: Atmosfera este una 
de ușurare și de relativ calm, 
dinaintea următoarei furtuni.

Alegerile americane, 
văzute de o româncă

n Ai votat prin poștă și te-ai răzgândit? Se poate „repara” 
n Mașinile de vot din secții nu sunt conectate la internet

Aceste documente 
au fost tipărite  

și afișate la  
secția de votare 

unde a lucrat 
Angelica Ochoa

INFO
Lucrătorii din secțiile de vo- 
tare încep ziua alegerilor 
cu un jurământ în care se 
angajează să-și respecte 
atribuțiile, după ce sunt 
instruiți să fie imparțiali.
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MONICA COSAC

În ultimul timp, nu mai 
auzim sintagme atât de des 
folosite altădată, precum 
„gras și frumos”, ci „compo-
ziție corporală sănătoasă”. 
Ce înseamnă, de fapt, o 
„compoziție corporală sănă-
toasă”? 

DR. GEORGE SIRE-
ȚEANU: - Din punct de 
vedere medical, o compo-
ziție corporală sănătoasă 
contribuie la un sistem 
imunitar mai puternic, 
ajutându-vă să rezistați 
infecțiilor minore și să 
reduceți riscul de a suferi 
de boli grave, cum ar fi 
bolile de inimă și diabetul. 

Foarte simplu spus, 
aceasta presupune: o masă 
musculară suficient dezvol-
tată și  un procent de 
grăsime corporală într-un 
interval sănătos. Adică: 
10-20% pentru bărbați, 
18-28% pentru femei.

În prezent, obezitatea a 
devenit o epidemie, consi-
derându-se că oamenii 
sunt, în medie, mai „grei” 
decât au fost în orice altă 
perioadă istorică. Odată cu 
creșterea numărului de 
persoane obeze, a crescut 
și numărul de persoane 
diagnosticate cu boli de 
inimă și/sau diabet. 

Ce se întâmplă, de fapt, cu 
sistemul imunitar? Pentru 
că, în cazul bonavilor de 
COVID-19, spre exemplu, se 
tot vorbește de acea 
„furtună de citokine”, care 

atacă organele. Care este 
mecanismul?

DR. G. SIREȚEANU: 
- Când corpul se îmbolnă-
vește - din cauza unei 
infecții bacteriene, a unui 
virus etc. - sistemul de 
apărare al organismului se 
declanșează, provocând 
inflamații. Acest lucru se 
datorează răspunsului 
imun „înnăscut”: meca-
nismul de apărare universal 
al corpului, care servește 
ca primul val de apărare 
împotriva invadatorilor 
străini. Zona infectată 
devine roșie și umflată din 
cauza f luxului sanguin 
crescut,  care poate fi 
inestetic și inconfortabil. 

Această reacție este 
cauzată de celulele albe din 
sânge numite macrofage și 
de proteinele pe care le 
emit, numite citokine. 
Aceste citokine încurajează 
inflamația.

Inflamația declanșată 
de sistemul imunitar este 
de obicei un lucru bun. 
Asta înseamnă că, în corp, 
se eliberează hormonii și 
proteinele adecvate, se 
activează celulele albe din 
sânge pentru a începe 
procesul de recuperare și 
acestea lucrează pentru a 
învinge infecția. 

Dar ce legătură are infla-
mația cu grăsimea corpo-
rală, compoziția corpului și 
obezitatea?

DR. G. SIREȚEANU: 
- În momentul în care celu-
lele albe din sânge provoacă 

inflamații, este un semn că 
s i s temul  imuni tar  a l 
corpului funcționează 
corect. Inflamația începe, 
globulele albe din sânge 
atacă invadatorul, acesta 
este neutralizat și inf la-
mația dispare. Cu toate 
acestea, celulele albe din 
sânge nu sunt singurul tip 
de celule care au capaci-
tatea de a emite citokine. 
Un al doilea tip de celulă 
care poate emite citokine 

și poate provoca inflamații 
sunt adipocitele sau celu-
lele adipoase.

Corpul  stochează 
excesul de calorii ca 
grăsime, astfel încât să îl 
poată folosi mai târziu 
pentru energie dacă 
alimentele devin rare. 
Recent ,  oameni i  de 
știință au descoperit că 
grăsimea este un organ 
endocrin activ, unul care 
poate secreta o întreagă 
serie de proteine și 
s u b s t a n ț e 
c h i m i c e , 
inclusiv cito-
kine inflama-
t o r i i .  P e 
măsură  ce 
c o r p u l 
adaugă mai 
mult  țesut 
adipos, mai 
multe cito-
k i n e  s u n t 
e l i b e r a t e , 
declanșând 
inflamația. 

C a r e  s u n t 
consecințele 
acestei stări 
permanente 
de inflamație 
p e  c a r e  o 

capătă organismul unei 
personae cu obezitate?

DR. G. SIREȚEANU: 
- Obezitatea înseamnă, 
practic, un sistem imun 
sabotat. Deoarece obezi-
tatea provoacă o stare de 
inf lamație cronică și 
sistemul imunitar este 
compromis, acest lucru 
duce la dezvoltarea unor 
boli și afecțiuni minore și 
grave, cum ar fi: gripe, boli 
cardiovasculare, diabet.. 

„Gras și frumos”, expresie atât de des folosită de 
părinții și bunicii noștri, nu doar că nu mai este de 
actualitate, ba chiar a devenit motiv de îngrijorare 
în vremuri de COVID. Grașii de azi sunt mai mulți 
și mai grei decât cei de ieri, spun specialiștii, iar 
acest lucru este resimțit din plin în incidența unor 
boli cronice. Mai mult, ultimele statistici publicate 
de Institutul Național de Sănătate Publică arată că 
doi din zece români decedați în urma infecției cu 
coronavirus aveau, ca și comorbiditate, obezitatea. 

Cum s-a ajuns de la „frumosul” de altădată, la 
„comorbiditatea” de azi și cu+m sabotează obezita-
tea sistemul imunitar a explicat, pentru Jurnalul, 
dr. George Sirețeanu, medic primar chirurgie gene-
rală, specializat în chirurgia obezității. Medicul 
arată, de asemenea, ce înseamnă „grăsimea slabă” 
și de ce o persoană care, la prima vedere, nu pare 
supraponderală poate avea același risc precum cei 
cu obezitate.

n Persoanele supraponderale, mai expuse riscului 
din cauza răspunsului imunitar compromis 

n Legătura dintre celulele de grăsime și citokine 
n „Compoziția corporală sănătoasă”, mai 

bună decât „grăsimea slabă”

Obezitatea a fost caracterizată 
drept „o stare de inflamație 
cronică de g rad scăzut”, 

pentru că, în permanență, corpul este 
supus unui răspuns imun (stare de 
stres).

Dr. George Sirețeanu
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Să le luăm pe rând.
DR. G. SIREȚEANU: 
1. GRIPA.  Acum câțiva 

ani, în momentul în care a 
apărut virusul gripal 
numit H1N1, medicii din 
Spania au observat că 
pacienții supraponderali și 
obezi au început să apară 
în număr disproporționat 
în unitățile de Terapie 
Intensivă și au stat mai 
mult decât pacienții care 
nu erau obezi sau supra-
ponderali. Creșterea infla-
mației datorată creșterii 
citokinelor pro-inflama-
torii pare să fie un factor 
principal care contribuie 
la creșterea riscului lor de 

gripă.
Cercetători i  din 

C a n a d a ,  c a r e  a u 
analizat înregistrările 
de gripă de-a lungul 

a  12 ani  (1996 
-2008), au desco-

perit că persoa-
nele obeze au 

m a i  m u l t e 
ș a n s e  s ă 

i n t r e  î n 
s p i t a l 
pentru 
b o l i 

respiratorii decât cele care 
nu erau obeze. Ei au ajuns 
la concluzia că persoanele 
obeze erau o populație 
„expusă riscului” în timpul 
sezoanelor gripale din 
cauza răspunsului lor 
imunitar compromis.

2. BOALA DE INIMĂ. 
Bolile de inimă sunt prin-
cipalul ucigaș al adulților 
din Statele Unite și nu 
numai de acolo. Deși există 
mulți factori care pot 
contribui la bolile de inimă, 
cercetările recente au 
arătat  că  inf lamaț ia 
cauzată de obezitate este 
unul dintre cei mai semni-
ficativi factori care contri-
b u i e  l a  d e z v o l t a r e a 
acesteia.

Principalii vinovați, 
citokinele, provoacă infla-
mații ale pereților arterelor, 
determinând deteriorarea 
arterelor și creșterea presi-
unii. Când tensiunea arte-
r i a l ă  e s t e  c r e s c u t ă 
înseamnă că inima nu 
pompează sânge în mod 
eficient și începe să crească. 
O inimă mărită este un 
factor de risc semnificativ 
care poate duce la insufi-
ciență cardiacă, dacă nu se 
iau măsuri pentru remedi-
erea acesteia.

3. DIABET. Diabetul 
este o afecțiune caracteri-
zată prin rezistența la 
insulină - incapacitatea 
organismului de a elimina 
excesul de zahăr din sânge. 
La fel ca în cazul bolilor de 
inimă, există mulți factori 
înrudiți care duc la apariția 
diabetului de tip 2, iar 
obezitatea a fost mult timp 
asociată cu dezvoltarea 
diabetului.

Odată ce s-a descoperit 
că grăsimea este un țesut 
activ care poate secreta 
citokine și face ravagii 
asupra sistemului imunitar, 
cercetătorii au reușit să 

arate o legătură între 
obezitate, inf lamație și 
rezistența la insulină. S-a 
demonstrat cum creșterea 
inflamației perturbă o serie 
întreagă de procese și 
sistemul endocrin. Când 
obezitatea și inf lamația 
ulterioară sunt lăsate 
necontrolate pentru o 
lungă perioadă de timp, 
crește riscul de a dezvolta 
rezistență la insulină și, în 
cele din urmă, se ajunge la 
diabet.

4. COVID-19. Persoa-
nele care suferă de obezi-
tate prezintă un răspuns 
imun antiviral întârziat 
sau inadecvat, care duce la 
o recuperare anevoioasă 
după infectare. Studiile 
imagistice arată că, spre 
deosebire de afectarea 
pulmonară în cazul gripei, 
care se localizează în 

special în regiunea inferi-
oară a plămânilor, în cazul 
COVID-19, afectarea 
pulmonară nu respectă 
aceste criterii, putând fi 
interesat întregul plămân.

Obezitatea nu înseamnă 
întotdeauna „grăsime”
De la ce nivel al „grăsimii”, 
ca să spun așa, se poate 
considera că există acest 
risc de compromitere a 
sistemului imunitar și de 
inflamație cronică? Este 
suficient să ne „cântărim” 
din priviri, adică să ne 
estimăm din priviri gradul 
de obezitate, sau trebuie 
să luăm în calcul kilogra-
mele sau Indicele de Masă 
Corporală (IMC)? Cine este 
în pericol?

DR. G. SIREȚEANU: 
-  Un sistem imunitar 
compromis și inflamația 
nu sunt probleme care 
privesc doar persoanele 
supraponderale. Obezi-
tatea nu înseamnă întot-
deauna pur și simplu 
„ g r ă s i m e ” .  C e e a  c e 
înseamnă obezitatea este 
acumularea excesivă de 
grăsime corporală, dar 
ceea ce este în exces pentru 
dumneavoastră s-ar putea 
să nu fie pentru altcineva. 

Este posibil să aveți un 
IMC „normal”, dar mult 
exces de grăsime: aceasta 
se numește a fi „grăsime 
slabă”. În mod crucial, 
persoanele cu grăsime 
slabă împărtășesc multe 
dintre riscurile metabolice 
ale persoanele cu IMC 
ridicat, inclusiv riscul de 
inf lamație și un sistem 
imunitar deficitar.

Acesta este motivul 
pentru care multă grăsime 
corporală este o problemă 
atât pentru persoanele care 
sunt vizibil supraponde-
rale, cât și pentru persoa-
nele care nu au suficienți 
mușchi în raport cu canti-
tatea de grăsime corporală 
pe care o au.

Cum poate  f i  readus 
sistemul imunitar la un 
nivel normal?

DR. G. SIREȚEANU: 
- Din fericire, pentru că 
cercetătorii au reușit să 
identifice grăsimea corpo-
rală (în special grăsimea 
viscerală internă) ca fiind 
o cauză majoră a inflama-
ț ie i  ș i  a  unui  s i s tem 
imunitar compromis, 
aceștia au reușit să observe 
și îmbunătățirile atunci 
când grăsimea corporală 
este redusă. 

Îmbunătățirea compo-
ziției corpului printr-un 
amestec de strategii care 
promovează pierderea de 
grăsime și creșterea muscu-
lară vă poate permite să vă 
reduceți masa de grăsime 
într-un mod sănătos, care 
nu necesită măsuri drastice, 
cum ar fi chirurgia baria-
trică. Deși acest proces 
poate – și, cu siguranță - va 
dura mult timp, efectele 
unei compoziții corporale 
îmbunătățite și sănătoase 
sunt extraordinare, dintre 
care cel mai important ar 
fi reducerea inf lamației 
generale a corpului și func-
ționarea corectă a siste-
mului imunitar.

DR. GEORGE SIREȚEANU: 
Grăsimea, un țesut activ care face 
ravagii asupra sistemului imunitar

Progresia infecției 
la nivelul plămâni-
lor și apariția simp-

tomelor severe este mai 
frecventă la populația obeză, 
care, de cele mai multe ori, 
prezintă deja un sindrom de 
hipoventilație restrictivă.

Dr. George Sirețeanu

Spre exemplu, într-
un studiu pe pacien-
ți i obezi care au 

slăbit cu restricție calorică și 
chirurgie bariatrică, cercetătorii 
au observat o reducere semni-
ficativă a activării sistemului 
imunitar, ceea ce înseamnă mai 
puțină inflamație.

Dr. George Sirețeanu

Sfatul medicului:  
Reduceți masa de grăsime!

Nimănui nu-i place să fie bolnav și nimănui nu-i place să 
gestioneze boli precum: diabetul, o afecțiune care rămâne 
pe viață, sau COVID-19, o boală care, în plină pandemie, 
pândește la f iecare pas. „Pentru a vă ajuta să evitați 
aceste probleme, una dintre cele mai bune modalități de 
a determina dacă grăsimea corporală este excesivă și/
sau cauzează inflamație este determinarea procentului de 
grăsime corporală. Pentru bărbați, procentul de grăsime 
corporală nu ar trebui să depășească 20%, iar la femei 28%. 
Dacă reduceți masa de grăsime la un nivel sănătos, veți 
reduce ulterior inflamația și veți stimula sistemul imunitar”, 
este sfatul medicului.
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VARIAȚII l ORIZONTAL: 1) Bătuta noastră ţărănească – Creaţie poetică. 2) Reveniţi la putere. 3) Complex tehnic 
– Moalele capului. 4) Avansează la nivelul solului – În troc! 5) Predat la centru! – Acoperit de mâl. 6) Ape! – Original 
pentru copii (pl.). 7) Adunătură de paie – Supus al lui Galben Împărat. 8) Bolta… fără stele – Cuprins de magie!  
9) Aprecieri făcute în gura mare – Om de bună credinţă. 10) Tratate de medicină.
VERTICAL: 1) Ieşite primele la un concurs de frumuseţe – Veche piesă de valoare din Europa apuseană. 2) Sunt nişte 
gunoaie… 3) Bara porţii – Oprire din circulaţie. 4) Haină de comandă (masc.) – Un joc… la ţărmul mării. 5) Aflat 
în suspensie – Ţinut în casă la noi. 6) Venită de la POARTĂ. 7) Ser! – A fi pus pe învârteli – Plic gol! 8) Găsit (ne)
vinovat… - Mersul în papuci. 9) Albii ţărăneşti – A aduce oarecare linişte. 10) A trece în rândul părinţilor.

RESORT l ORIZONTAL: 1) Scos din minţi – Prevedere de plan. 2) Asta da bătaie… (pop.). 3) În şubă! – Trecut de 
mare. 4) Dă tot înapoi – Ameninţată oficial. 5) Uscat la soare – Pus pe fugă. 6) Lucrare în primă redactare – În spot! 
7) Cazuri când se stă cu nasul în batistă – Dă ora exactă. 8) A aduce la ieşire – Căutată în deşert. 9) Dă din cap – 
Plecat de la centru. 10) Plecaţi mereu în interes de serviciu.
VERTICAL: 1) A trage din greu – A lua pe neaşteptate. 2) I s-a dat curaj. 3) În stoc! – Artişti sub cupolă. 4) Tăietor 
de cărţi – Cuplu muzical. 5) Răsucit cu fusul – Unele care se fac de râs. 6) O pasăre închisă (masc.) – Aer! 7) Unul 
de-al nostru – Lauda poeţilor. 8) Om de sacrificiu (pop.) – Frumosul ardelenilor. 9) În colţ! – Făcut după standard. 
10) Plini de contradicţii.
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Nevastă-mea a venit acasă 
și m-a găsit gătind. Pe masă 
erau lumânări, o sticlă de 
șampanie și tacâmuri pentru 
două persoane.
- Uau, ce surpriză tare, mi-a 
zis extrem de încântată.
- Cea mai tare…. Am crezut 
că te întorci luni.

Iubita mea mă calcă pe nervi. 
Își lasă lucrurile împrăștiate 
prin toată casa. Cred că o face 
intenționat ca să le găsească 
nevastă-mea.

Merge lupul prin pădure și vede un pui. 
Nu stă mult pe gânduri și îi spune:
- Am să te mănânc!
Puiul, speriat, îi zice:
- Nu, nu, că de mine nu te îngrași. Așteap-
tă-mă puțin și o chem pe mama.
- Hai, du-te și o cheam-o.
Merge puiul puțin și când era destul de 
departe de lup strigă:
- Să mă pupi undeva, că-s născut la 
incubator!

O femeie trebuia sa treacă noaptea prin 
cimitir, însa îi era frică. Deodată vede un 
tip care venea în întâmpinare şi-l roagă 
s-o conducă. Merg împreună, discută 
deschis, omul spune bancuri, femeia râde 
și se simte foarte bine. La un moment 
dat, ea îi spune:
- Ce bărbat amuzant sunteți!
- Să mă fi văzut când eram în viață!

La şcoală, la clasa lui Bulă, ora 
de zoologie. Învățătoarea:
- Măi, Ionel, ia numeşte tu o 
insectă!
Ionel: - Albina!
Invățătoarea:  -  Bulă ,  ia 
numeşte şi tu o insectă!
Bulă: - Păi, ... albina!
Învățătoarea: - Asta s-a mai zis 
o dată! Ia zi ceva din capul tău!
Bulă: - Păduchele!

Un moldovean intră într-o frizerie. 
Frizerul îl întreabă:
- Doriți un tuns sau un bărbierit?
- Cât costă?
- 25 lei tunsul și 15 lei bărbieritul.
- Atunci, e clar! Bărbieriți-mă în cap!

- Ce ți-a zis nevasta azi 
dimineață când te-ai 
întors de la chef ?
- Nimic, oricum trebuia 
să-mi scot dinții din 
față…

Într-o zi, iepurașul se întâl-
nește cu lupul... Iepurașul 
căra un televizor de ultimă 
generație.
- Dar de unde ai măi, iepu-
rașule, televizorul ăsta, că 
tu ești lefter...
- Păi, am fost la vulpe...
- Și?
- Păi... m-a invitat la o 
cafea... după care s-a 
dezbracat și a zis: „Ia ce e 
mai bun de la mine”.
- Și?
- Și am luat televizorul.

- Ce inel frumos! Scump?
- Foarte scump: două 
accese de isterie, trei 
vaze sparte și aproape 
o lună fără sex.

Sărea o broscuță fericită prin pădure, 
când întâlnește o broască ghicitoare.
- Broască ghicitoare, îmi zici și mie 
viitorul?
- Da. Săptămâna viitoare vei face 
fericită o tânără frumoasă.
- Chiar așa? Mă va săruta și mă voi 
preface în prinț?

- Nu, va lua un 10 la biologie.

Într-un magazin intră o doamnă 
foarte grasă:
- Aş dori să văd un costum de baie 
care mi-ar veni!
Vanzătorul:
- Şi eu!

La farmacie vine o bătrână de 80 de 
ani cu o rețetă. Farmacistul o întreabă:
- Rețeta este pentru dvs.?
- Da.
- Ştiți că este o rețetă de anticon-
cepționale? Acestea nu vă fac nimic.
- Ba da, mă fac să dorm liniştită.
- Cum aşa?
- Iau câte o pastilă în fiecare dimi-
neață, o pisez şi o dizolv în paharul 
cu suc al nepoatei mele de 16 ani. 
Aşa dorm eu liniştită!
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n Norvegia vine la București cu cea mai bună echipă

Ar fi momentul ca și Man 
să fie un Haaland

Adi MuNteANu

Chiar dacă Federația Română de 
Fotbal a fost criticată că a programat 
meciul amical cu naționala Belarus, 
scor 5-3, în cele din urmă acesta s-a 
dovedit util: am aflat că stăm groaznic 
în apărare!  Și asta în condițiile în 
care Mirel Rădoi a folosit pe linia de 
fund jucători pe care îi are în 
vedere pentru viitor. 
Formula cu Nedel-
cearu și  Toșca în 
centrul apărării va 
fi folosită și dumi-
n i c ă  s e a r a  c u 
Norvegia, având în 
vedere  că  V lad 
Chiricheș este acci-
dentat. Alături de ei în 
varianta cu trei apărători 
vor juca Manea sau Cristea. 
Se va întoarce în poartă Tătărușanu, 
deși Lazar a apărat bine și nu poate 
fi acuzat la niciun gol cu Belarus. În 
plus, giurgiuveanul a parat și un 
penalty. Mai mult ca sigur că Mirel 
Rădoi va merge cu Norvegia pe un 
3-4-3, cu trei fundași centrali și doi 
închizători în fața apărării (probabil 
Răzvan Marin și Eric Bicfalvi) pentru 
că vor avea de lucru cu atacanți 
foarte puternici: Haaland și Odegard. 

Atacăm și cu Norvegia?
Dacă apărarea pare stabilită cu 5 

oameni în fața lui Tătărușanu, în atac 
Rădoi are doar un punct fix, Dennis 
Man în banda dreaptă. Alături de el, 
selecționerul va trebui să aleagă între 
cuplurile Pușcaș-Tănase sau Alibec-
Maxim. Evoluția lor cu Belarus nu a 
fost concludentă pentru că adversarii 
nu au opus prea multă rezistență, mai 
ales în primele 50 de minute, când 
am marcat trei goluri cu fundașii 
Mitrea și Nedelcearu. 

Jalnic. Acesta ar fi cuvântul care ar caracteriza jocul nați-
onalei lui Rădoi în amicalul cu Belarus, o echipă modestă. 

Rămânem campioni în meciuri amicale, însă meciurile 
importante abia urmează. După ratarea calificării la Campi-
onatul European de anul viitor, obiectivul lui Rădoi 
a rămas doar o clasare cât mai bună în topul coefi-

cienților UEFA în perspectiva tragerii la sorți 
pentru calificarea la Mondialul din Qatar. Cu două 
victorii, duminică cu Norvegia și miercuri Irlanda de 

Nord, România ar urca până pe locul 20, de pe locul 28 
pe care suntem acum, și am prinde a doua urnă valorică. 

Râzi în h     h     te!
Luni, 16 noiembrie, Jurnalul îți aduce volumul 17 al  

Enciclopediei umorului de buzunar:

Bancuri, epigrame, culmi pe tema
celor mai nătângi personaje

NAIV, dar nu 
PROST!

Preț 
special: 

12,9 lei ziarul +  
volumul de  

bancuri

Tătărușanu

Toșca

Bicfalvi

Cristea

Cristi Ganea

Pușcaș

Nedelcearu

Răzvan Marin

Man

Crețu

Fl. Tănase

Așteptări mari de la Man
Presiunea cea mai mare este pe Dennis 

Man. „Răpit” de la naționala U21 special 
pentru meciurile cu Norvegia și Irlanda de 
Nord, este așteptat ca acesta să facă meciul 
vieții, în caz contrar, sacrificarea naționalei 
mici în disputa decisivă cu Danemarca U21 
va fi inutilă. În meciul cu Belarus a demon-
strat o formă bună, arătată și în Liga 1, 
însă cu Norvegia n-o să-l mai aibă ca 
adversar direct pe naivul fundaș Pechenin 
din Belarus, ci pe foarte puternicii Elyou-
noussi și Meling, o treabă infinit mai dificilă. 
Iar dincolo de adversarii direcți, Man mai 
are de luptat, indirect, și cu Haaland, ambii 
fiind în centrul atenției în ideea că sunt 
singurii care pot face diferența pe teren. 
Și, așa cum comentau suporterii, a venit 
momentul ca Man să fie un Haaland.

Programul naționalei
Duminică 15 noiembrie 

România - Norvegia
Miercuri 18 noiembrie

Irlanda de Nord - România
Publicitate




