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500 de autobuze
cu aer condi]ionat

SPORT

Parcul auto al RATB se va m`ri cu ma[ini de ultim` genera]ie

Dram` \n sportul
rom#nesc

Prim`ria Bucure[tiului
se preg`te[te de o licita]ie \n
urma c`reia transportul \n comun
din Capital` va ajunge mai aproaBUCURE{TI

pe de standardele europene: vor
fi achizi]ionate cinci sute de autobuze noi. Acestea vor fi nepoluante, vor avea scaune confor-

tabile, podea joas` [i, ca element
de noutate pentru transportul
bucure[tean, vor fi dotate [i cu
aer condi]ionat.
Pag. 2

Atleta Maria Cioncan, bronz la JO
2004, a murit \ntr-un accident
Pag. 9
de ma[in`, \n Bulgaria
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Bicicli[tii din Capital` vor beneficia de trasee speciale, \nsum#nd 4,7 km

Primele piste pentru
bicicli[tii din sectorul 3
M`sura vrea s` descurajeze folosirea
ma[inii personale pe distan]e scurte
BUCURE{TI
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ULTIMA OR~ ... 22.18 ... Emil Boc: „PD nu va ie[i
nici de la guvernare, nici din Alian]`“...
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Joi: 7°

Nunt` la cort

cer
noros,
ploaie

Lansare cu fluturi
ROMAN Muzeul Na]ional al
Literaturii Rom#ne lanseaz`
ast`zi, la orele 13.00, romanul
„Rochie de mireas` cu fluturi
ar`mii”, volum scris de Horia
Gane. Autorul c`r]ii este un poet
cunoscut şi neocolit de critica
literară. Cel mai bun produs
poetic al poetului Horia Gane a
fost considerat poemul „Elena”.

Balet spectacol
pentru copii
BALET |n Sala mic` a Palatului
Copiilor are loc ast`zi, de la
orele 14.00 [i 16.00, spectacolul
balet de buzunar pentru copii
„Don Quijote”. |n distribu]ie:
Oana Popescu, Bianca Fota,
Valentino Tiron etc. Regia \i
apar]ine lui Mihai Babuska.

Foto Mediafax

Premiul 6/49
s-a reportat

REZERV~RI Bucure[tenii care
vor s` se c`s`toreasc` \n anul
2007 [i nu au rezervat \nc` o
sal` la un restaurant au slabe
[anse s` mai g`seasc` un loc
liber. Aproape toate localurile
cu o capacitate de peste o sută
de persoane, din Bucureşti, au
fost rezervate deja de anul trecut. Mul]i viitori miri au \nceput
s` fac` rezerv`ri şi pentru anul
2008. Singura alternativ` pentru cei care ]in mor]i[ s` fac`
nunt` anul acesta pare s` fie
cortul pe malul unui lac sau pe
o pajişte.

LOTO Niciun juc`tor la Loto
6/49 nu a c#[tigat ieri marele
premiu. Numerele extrase: 27,
30, 47, 20, 48, 10. Cei 540.136,80
lei care erau „rezerva]i” pentru
categoria I au fost reporta]i
pentru s`pt`m#na viitoare. La
categoria a II-a au c#[tigat 6
noroco[i, c#te 36.009,12 lei, iar
la cea de-a treia categorie 458
de c#[tig`tori vor pleca acas`
cu c#te 707,60 lei. Num`rul
extras la Noroc este 4626035.

LOTO 6/49
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4626035

FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?

Foto Rompres

CARTE Editura Humanitas
lanseaz` m#ine, la ora 18.00,
la Libr`ria C`rture[ti cartea
„Povestea pove[tilor”, de Ion
Creang`. Totodat`, va avea
loc vernisajul expozi]iei lui
Ioan Iacob, pictorul care s-a
\ndr`gostit de Creang`, de
limba lui rom#n`, [i a reu[it
s` re-povesteasc` „Povestea
pove[tilor” \n imagini.



cer
noros,
ploaie

cer par]ial
acoperit

„Povestea
pove[tilor”,
la C`rture[ti
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Negoi]` construie[te piste
pentru bicicli[ti \n dou` parcuri
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Bicicli[tii au piste speciale doar pe bulevardul Elisabeta
Primele piste pentru biciclişti din sectorul 3 vor fi amenajate \n această primăvară \n jurul parcurilor „Alexandru
Ioan Cuza” şi „Titan”. Piste pentru bicicli[ti mai exist` pe
Bulevardul Elisabeta, \n fa]a Prim`riei Capitalei.
TRANSPORT - În prima etapă a proiectului demarat de
prim`ria sectorului 3, pistele
vor fi amenajate pe cele două
inele rutiere din zona parcurilor Alexandru Ioan Cuza şi
Titan. Acestea vor avea lăţimea
de 1 m, iar lungimea totală, de
4,7 km.
Arterele principale din
jurul celor două parcuri sunt:
str. Câmpia Libertăţii, str.
Baba Novac, bd. Constantin
Brâncuşi, bd. Liviu Rebreanu
[i bd. Camil Ressu. Pistele vor

Case pentru
evacuaţi
ACHIZI}II Consilierii municipali
au aprobat achiziţia „nelimitată" de locuinţe de pe piaţa
liberă, pentru ca municipalitatea să poată răspunde nevoilor cerute de persoanele evacuate şi a celor care fac obiectul
unor exproprieri. Vor putea
r`sufla u[ura]i cei care au fost
evacua]i sau cei care au fost
expropria]i de casele lor pentru
ca prim`ria s` poat` derula
proiectele de infrastructură
ale Capitalei. Proiectul votat
îl abrogă pe cel iniţial, care
prevedea cumpărarea a doar
||||
200 de apartamente.

Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro

Ţăranii se tem
pentru tarabele
din pia]a Obor

Votează fotografia preferat`!

Strada Viitorului în varianta „vintage”
Text [i foto: Ioana Dragomir

PANIC~ Produc`torii de legume
[i fructe care \nc` mai v#nd \n
pia]a Obor se tem c` vor r`m#ne
f`r` niciun venit dup` ce prim`ria
sectorului 2 se va apuca de construit noul mall. Cei care v#nd
la tarabele din Obor sunt nevoi]i
s`-[i caute o alt` pia]` pentru a[i vinde produsele, cel pu]in p#n`
ce Mall Obor va fi gata. Ei se tem
c` nu vor mai putea s` se \ntoarc`
[i c` vor pierde posibilitatea de
a vinde \n noile spa]ii comerciale. Prim`ria i-a asigurat pe
comercian]i c` piaţa agroalimentară nu va dispărea. Produc`torii
sunt comasa]i \n acest moment pe
||||
o suprafa]` mic`.

avea un singur sens [i dup`
extinderea
proiectului
vor
ajunge la o lungime totală de 7
km, fiind prevăzute cu marcaje
rutiere, pe pistă (7.000 mp), iar
la nivel vertical cu aproximativ
50 de semne de circulaţie.
Participanţii la trafic vor fi
avertizaţi la fiecare intersecţie,
prin indicatoare specifice.
Piste vor ap`rea [i pe marile
bulevarde pe partea carosabilă
adiacentă parcărilor amenajate.
Vor fi amplasate [i rastele pentru
biciclete: l#ng` staţiile RATB sau

Ne-am propus să
oferim o alternativă
la transportul actual.
Pentru a încuraja
mersul pe bicicletă vom
dezvolta o infrastructură
sigură, eficientă, care
în acelaşi timp să
descurajeze folosirea
autoturismului.
Liviu Negoi]`,
primarul sectorului 3

metrou; în apropierea pistelor şi
a complexelor comerciale; în
vecinătatea [colilor; parcurilor,
stadioanelor [i muzeelor.
Alexandra Du]ulescu ||||

Vom avea \nc` 500 de
autobuze noi prin ora[
scaune confortabile, podea joasă
şi rampă pentru persoane cu
handicap. |n plus, noile achizi]ii
vor avea ceva \n plus fa]` de
Mercedesurile lui Videanu: aer
condiţionat.
Confortul
sporit
al
transportului \n comun are
un singur scop declarat de
primar. „Vreau s`-l determin
pe bucureştean să folosească
transportul în comun, în
detrimentul transportului individual. Este mai ieftin, mai comod
şi mai util pentru Bucureşti",
||||
spune Videanu.

TRANSPORT - Parcul auto al RATB
se va m`ri cu 500 de autobuze
noi. Dup` ce a cump`rat 500 de
Mercedesuri, primarul general
Adriean Videanu se preg`te[te de
o nou` licita]ie, care va scoate pe
str`zile Bucure[tiului \nc` 500 de
ma[ini. De[i nimeni nu [tie cum
vor ar`ta, prim`ria a dezv`luit
c` noile mijloace de transport în
comun nu vor fi poluante.
O treime dintre maşinile
RATB sunt vechi şi nu respectă
normele de mediu. Ludovic
Orban, viceprimarul Capitalei,
spune că noile maşini vor avea

Prim`ria educ` rromii din Capital`
CAMPANIE - Prim`ria general`
a adoptat c#teva m`suri pentru
\mbun`t`]irea situaţiei rromilor
în perioada 2007 - 2008.
Municipalitatea va crea o baz`
de date pentru realizarea unor
statistici referitoare la problemele
cu care se confruntă rromii din
Bucure[ti. Inspectorii vor \ncheia
parteneriate cu organizaţiile
rromilor pentru derularea unor
programe comune. Vor fi realizate
parteneriate cu Agenţia Municipală
de Ocupare a Forţei de Muncă, în
vederea îmbunătăţirii accesului
rromilor pe piaţa muncii. Vor fi
cooptate \n program direcţiile
pentru evidenţa persoanelor din
primăriile de sector, care vor avea
rolul de a sprijini rromii s` obţin`

Foto EVZ
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Copiii rromi vor avea [anse
s` mearg` la [coal`

actele de identitate. Autoritatea de
Sănătate Publică va \nscrie rromii
pe lista medicilor de familie.
Nu vor fi ocolite nici direcţiile
pentru protecţia copiilor, care
vor viza reintegrarea socială a
copiilor străzii, şi nici unităţile de
||||
învăţământ.

BUCURE{TI

Luni, 22 ianuarie 2007

www.compact.info.ro

Reguli noi pentru şcoala de şoferi

LUCR~RI Sectoarele 2, 3, 4 şi 5
vor avea apa potabilă întreruptă. Apa Nova face săptămâna
viitoare lucrări de modernizare
la reţeaua de distribuţie. M#ine
nu vor avea apă, de la ora 9.00
şi până la ora 14.00, locuitorii
de pe Bulevardul Chişinău,
Aleea Dobrina, Şoseaua Pantelimon şi Strada Renului. Miercuri,
apa va fi întreruptă între orele
9 - 21.00 pe străzile: Aurului,
Lazăr Florea, Azotului, Graniţa
nr. 23, Costila, Luică, Uioara şi
Piaţa Reşiţa. Joi nu vor avea apă
rece, între orele 9.00 şi 24.00,
locuitorii de pe Şoseaua Colentina, Strada Doamna Ghica,
Strada Teiul Doamnei, Strada
Liviu Rebreanu, Bulevardul
Camil Ressu, Câmpia Libertăţii şi
||||
Dristor.

{OFERI - Ministerul Administra]iei [i Internelor, Ministerul
Transporturilor, Construc]iilor [i
Turismului şi Ministerul Educaţiei [i Cercet`rii lucreaz` la un
proiect care va introduce reguli
dure pentru [colile de [oferi.
Proiectul de act normativ iniţiat
de cele trei ministere prevede ca
şcolile de şoferi să utilizeze doar
automobile euro 3.
Astfel, instructorii vor trebui
s` trag` pe dreapta toate ma[inile
vechi pe care \[i \nv`]au elevii
s` [ofeze. Vor fi reguli noi [i \n
ceea ce prive[te dot`rile şcolilor
de şoferi, care vor fi nevoite să
respecte normele UE.
Pe l#ng` cele opt clase pe
care cursan]ii trebuie să le fi
absolvit, ace[tia vor putea s`
\nve]e s` conduc` o ma[in` dup`

Mam` [i nou
n`scut \n strad`

Mini[trii preg`tesc reguli europene pentru [colile de [oferi
un examen psihologic. Şi pentru
instructorii auto se schimb` regulile. Vor putea s` predea ore
de conducere doar cei care au

permis de conducere de cel puţin cinci ani şi promovează un
examen organizat de Autoritatea
Rutieră. Alexandra Du]ulescu ||||

Atestat pentru adop]ii
UTILE - Zeci de persoane ob]in
anual atestatul de p`rinte adoptiv.
Cei care doresc un astfel de act trebuie s` fac` fa]` analizei f`cute de
psihologi. Dup` ce va depune o cerere la prim`ria de care apar]ine,
persoana sau familia va fi evaluat`.
Timp de 60 de zile, echipa de
asisten]i sociali [i psihologi va organiza cu viitorul p`rinte cel pu]in
[ase \nt#lniri. Se fac evalu`ri din
punct de vedere social [i psihologic. Cel care va avea \n grij` un
micu] va fi analizat \n am`nunt,
speciali[tii vor sta de vorb` cu
familia, cu vecinii sau cu colegii.

Orice om s`n`tos poate lua \n grij` un copil orfan

PUBLICITATE

Sta]ia Armeneasc` are ghivece [i b`ncu]e
AMENAJ~RI - De regul`, sta]ia de tramvai este una veche, cu scaune lips` sau pe
jum`tate sparte. Panourile
care ar trebui s` protejeze
c`l`torii de ploaie, v#nt sau
z`pad` ori au fost furate, ori
au cr`p`turi \ndeajuns de
mari pentru a uda ciuciulete pe oricine st` sub ele.

La Armeneasc` \ns`, sta]ia
de tramvai a fost reg#ndit`.
Por]iunea de asfalt care
odinioar` g`zduia mizeria
l`sat` de oamenii afla]i \n
trecere [i de pia]a volant`
din apropiere a fost amenajat`. Prim`ria a montat \n
sta]ia tramvaiului b`ncu]e
[i ghivece cu flori. „Acum

Centre de zi
pentru copii
SECTORUL 3 Direcţia de Asistenţă Socială are în subordine
şapte centre de zi: nr. 54, 80,
81, 84, 87, 95 [i 116. Beneficiarii sunt 96 de copii care provin
din familii cu o situaţie financiară precară, monoparentale sau familii dezorganizate.
Scopul centrelor este prevenirea instituţionalizării copiilor
şi a abandonului şcolar, prin
asigurarea unei îngrijiri complete pe timpul zilei.

Foto EVZ

Se opre[te
apa rece
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PRIM~RII |||||||||||||||||||||||

e mai mare dragul s` stai
\n sta]ie. Po]i s` te a[ezi pe
b`ncu]`, nu mai e[ti nevoit
s` stai \n picioare. Era aici
o mizerie \nainte, de \]i era
fric` s` stai mai pe sear`”,
ne-a spus o doamn` care
se a[ezase pe una dintre
b`ncu]e.
Alexandra Du]ulescu ||||

Fotografii: Corina Dorina Olaru

 Cele c#teva b`nci puse \n sta]ie le fac oamenilor a[teptarea mai u[oar`

„Determinarea profilului psihologic este important`, \n vederea
potrivirii acesteia cu copilul care
urmeaz` s` fie adoptat”, spun psihologii.
O noutate \n metodologia aplicat` de asisten]ii sociali o constituie organizarea unor \nt#lniri
de grup cu cei care doresc s`
adopte, cu scopul de a pune \n
practic` unele dintre calit`]ile pe
care trebuie s` le aib` ca viitori
p`rin]i. Dac` r`spunsul prim`riei
este favorabil, familia va fi atestat` ca fiind apt` s` adopte. Valabilitatea atestatului este de
||||
1 an.

SECTORUL 4 Inspectorii
Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` au g`sit \n strad` o
femeie cu 2 copii, unul dintre
ei fiind n`scut de trei zile.
Mama [i copiii au fost \nso]i]i
la Maternitatea Bucur, unde
nou n`scutul a primit ajutor
de specialitate. C#nd starea de
s`n`tate a \ntregii familii va
permite externarea, cei trei vor
fi g`zdui]i \n centrul maternal.

Monitorizarea
de[eurilor
SECTORUL 6 Prim`ria a colectat, \n luna decembrie a anului
trecut, 12.169,59 tone de
de[euri. Serviciul de Ecologie
Urban` [i protec]ia Mediului a
finalizat perioada de evaluare a cantit`]ilor de de[euri
produse [i preluate \n luna
decembrie 2006. Monitorizarea
se realizeaz` lunar.

NA}IONAL
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BAC~U Aproape 200 de
muncitoare din China, angajate de o fabrică de confecţii
din Bacău, l-au atacat cu
furculiţe, cuţite şi linguri ieri
după-amiază pe directorul
general al societăţii, Sorin
Nicolescu, cerându-i salarii
mai mari. Muncitoarele
au spus că le este foame
mereu şi, de aceea, vor să se
întoarcă în China.

George Maior,
\n vizit` la CIA
EXPERIEN}~ Directorul SRI
George Maior se află, în
perioada 20-27 ianuarie,
într-o vizită oficial` în
SUA, în cursul căreia are
\nt#lniri cu conducerea
CIA şi FBI, informează SRI.
Discu]iile vor viza procesul
de transformare a serviciilor
de informaţii, strategii şi
politici care eficientizează
activitatea acestora.

Ministrul sănătăţii,
\ngrijorat
DECLARA}IE Ministrul
sănătăţii publice, Eugen
Nicolăescu, este îngrijorat
de ideea că mulţi medici ar
putea pleca să lucreze în
spitalele statelor membre
UE, dar apreciază firească
tentaţia şi dorinţa doctorilor
de a avea bani mai mulţi, în
condiţiile în care creşterea
economică a României nu
permite salarii de nivel
occidental.
PUBLICITATE

Americanii, cei mai iubi]i
Tinerii nu agreeaz`
ideea de a avea vecini
consumatori de droguri [i
îi apreciaz` pe americani,
relev` o cercetare
sociologic`.
SONDAJ - Aproape jumătate
dintre tinerii rom#ni nu ar
accepta în ruptul capului să
fie vecini cu un consumator de
droguri, în vreme ce aproape
o treime dintre ei ar vrea să
se înrudească, prin căsătorie,
cu o persoană de cetăţenie
americană, anun]` Realitatea
TV. Acestea sunt doar câteva
dintre concluziile unui sondaj
CURS, realizat la cererea
Autorităţii Naţionale pentru
Tineret. Potrivit cercet`rii, 43
la sut` dintre tinerii intervievaţi
declar` că nu şi-ar dori să aibă în
cercul de cunoscuţi consumatori

Chinezii, mai
pu]in simpatiza]i
TOP Conform sondajului
CURS, cei mai îndrăgiţi de
c`tre tinerii din Rom#nia
sunt americanii. Dac`
peste 33 la sut` dintre
tineri au spus că i-ar
încânta ideea mariajului
cu un american, 28 la
sut` dintre ei \i preferă pe
francezi, 26,7 la sut` pe
italieni şi 25,6 la sut` pe
spanioli. La polul opus,
cei mai puţin simpatizaţi
sunt chinezii, arabii şi
turcii. Sondajul CURS a fost
realizat în perioada 7-13
noiembrie 2006, pe un
eşantion de 1.103 persoane,
cu vârste cuprinse între
15 [i 29 de ani, şi are o
marjă de eroare de 2,95 la
sut`.

Tinerii rom#ni s-ar c`s`tori \n Statele Unite ale Americii
de
droguri.
Tinerii
sunt
rezervaţi şi în ceea ce priveşte
orientarea sexuală a celor din
preajma lor. 35 la sut` dintre
aceştia declară că nu le plac
homosexualii. Cu toate acestea,

tinerii sunt ceva mai toleranţi
\n cazul persoanelor infectate
cu HIV/SIDA. Doar o cincime
dintre tineri au declarat că nu
ar accepta ca vecin un astfel de
bolnav.
Mihaela R`ileanu ||||

Telecabinele funcţioneaz` din nou Rom#nii din Italia, \n cifre
POIANA BRA{OV Circulaţia telecabinelor şi telefericelor din Poiana
Braşov a fost reluată, ieri dimineaţ`, după ce a fost întreruptă timp
de două zile din cauza rafalelor puternice de vânt ce au depăşit 100 de
kilometri pe oră. „Vineri şi sâmb`tă, toate mijloacele de transport pe
cablu din Poiană au fost oprite din cauza vântului. Singurul funcţional
a fost teleschiul de pe pârtia Bradul. Azi (duminică - n.r.) le-am pus
în funcţiune pe toate de la prima or` a dimineţii”, a spus Ion Rufa,
director al Ana Teleferic. Pârtiile din Poiană sunt din nou populate de
iubitorii schiului, de[i temperaturile sunt prea ridicate pentru aceast`
perioad` a anului. „Pe toate pârtiile principale, zăpada este bună de
schi în zona superioară şi mai moale în zona inferioară. Au apărut pete
de pământ, însă se mai poate schia pe toată lungimea pârtiilor“, a
||||
adăugat Rufa.

STATISTIC~ - Rom#nii care
muncesc \n Italia sunt pe primul
loc \n r#ndul imigran]ilor cu
permis de [edere, constituind
grupul
extracomunitar
„cel
mai numeros \n cifre absolute”,
conform ultimului raport „Caritas” despre imigranţi, din 25
octombrie 2006.
Num`rul total al rom#nilor
din Italia este de 270.845.
Rom#nii constituie comunitatea

str`in` cea mai numeroas` (11.9
la sut`) din cele 150 prezente pe
teritoriul Italiei.
Comunitatea
rom#neasc`
este urmat` de cele din Albania,
Maroc, Ucraina, China [i Filipine.
Conform raportului „Caritas”,
Italia este ]ara cu cea mai rapid`
cre[tere a prezen]ei str`inilor \n
raport cu num`rul de locuitori,
a declarat Franco Pittau,
||||
coordonatorul raportului.

Miluţ, noul preşedinte al PNŢCD
ALEGERI - Congresul extraordinar al PNŢCD a
adoptat ieri moţiunea lui Marian Miluţ (foto),
care a fost validat astfel în funcţia de preşedinte
al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat,
cu 522 voturi. Dup` votul de ieri, Aurelian
Pavelescu este prim-vicepreşedinte, iar Gheorghe
Ciuhandu este preşedinte al Consiliului Naţional
de Coordonare. La congresul extraordinar al
]`r`ni[tilor au fost prezen]i [i liberalii Călin Popescu
Tăriceanu, Ludovic Orban, Crin Antonescu, liderul
democrat Sorin Frunzăverde şi liderul AP, Emil
||||
Constantinescu.

Frunz`verde: „Armata rom#n` va fi
capabil` de noi misiuni“
INTERVIU - Ministrul apărării, Sorin
Frunzăverde, a declarat pentru MEDIAFAX
că armata României va trebui să fie
capabilă de misiuni în întreaga lume,
pentru că în prezent NATO îşi propune
să intervină pe tot mapamondul, iar
înzestrarea corespunzătoare va permite
atingerea acestui obiectiv. Potrivit
ministrului, transformarea unei armate
este un proces continuu şi trebuie să
ţină seama de evoluţiile politico-militare
şi de dezvoltarea tehnologiei militare.
După aderarea la NATO şi la UE, armata

română are şi o funcţie de reprezentare,
o dimensiune diplomatică. Frunz`verde a
amintit cele patru priorităţi ale apărării:
înzestrarea, logistica, valorificarea materialelor şi a echipamentelor existente
pe stoc şi managementul resursei umane.
Frunzăverde a mai declarat că, deşi
situaţia din Irak este „complicată la nivel
internaţional”, România intenţionează să
îşi respecte în continuare angajamentele
asumate faţă de parteneri, pentru că este
vorba despre politica de stat a României,
||||
care trebuie să fie predictibilă.

Papa ne laud` patrimoniul cre[tin
APRECIERE Papa Benedict al XVI-lea (foto) şi-a
manifestat din nou îngrijorarea pentru situaţia
catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti, anun]` Realitatea TV. Conform publicaţiei spaniole „La Razon”,
suveranul pontif a spus că edificiul reprezintă un
patrimoniu important pentru întregul popor român.
Papa Benedict al XVI-lea a f`cut aceast` declara]ie
cu ocazia primirii noului ambasador român la
Vatican, Marius Gabriel Lazurcă. Papa a adăugat c`
România, înzestrată cu un inegalabil patrimoniu
creştin, aduce o contribuţie originală la edificiul
continentului. Noul reprezentant diplomatic român
la Vatican, Marius Gabriel Lazurc`, are 34 de ani,
este c`s`torit [i a fost director al centrului cultural
||||
judeţean Arad.

Foto: Rompres

Chinezoaicele, atac
cu furculi]e

Luni, 22 ianuarie 2007

Foto: Mediafax

4

INTERNA}IONAL

Luni, 22 ianuarie 2007

www.compact.info.ro

Hillary Clinton se lanseaz`
\n cursa pentru Casa Alb`
Senatorul american Hillary Clinton, so]ia fostului pre[edinte
William Jeﬀerson Clinton, şi-a anunţat intenţia de a
candida la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

Mihaela R`ileanu ||||

Cutremure \n Indonezia [i Turcia

Bill Clinton are [anse s` ajung` din nou la Casa Alb`, de data
aceasta \n calitate de so] al lui Hillary
Hillary se bazeaz` pe so]ul ei
SUS}INERE Hillary Clinton are un cont în bancă de 14 milioane
de dolari, numeroşi susţinători şi o echipă de consilieri
experimentaţi, anun]` Realitatea TV. Printre susţinători se află şi
soţul său, fostul preşedinte Bill Clinton.

Foto: Mediafax

Scotland Yard a ajuns la Tony Blair

PERICOL Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3 grade, a
afectat ieri insula indoneziană Sulawesi, a anunţat Institutul american
de geofizică. Agenţiile indoneziene de meteorologie şi geofizică au
anunţat că seismul a avut o intensitate de 6,5 grade pe scara Richter.
Cutremurul produs ieri a stârnit panică în oraşul nordic Manado şi a
provocat fisurarea clădirilor. Un alt cutremur, cu magnitudinea de
5 pe scara Richter, a afectat ieri dimineaţă provincia Agri din estul
Turciei. Seismul a avariat mai multe case din câteva sate din regiune.
Două seisme au provocat moartea a 20.000 de persoane în august şi
||||
noiembrie 1999, în nord-vestul Turciei.

VIDEOCAMERE Poliţia britanică a reuşit să dea de
urma presupusului ucigaş al
fostului spion rus, Alexandr
Litvinenko, anunţă cotidianul
„Times”. Suspectul, descris de
Litvinenko înainte de a muri, a
fost înregistrat de camerele de
supraveghere de pe aeroportul
Heathrow din Londra. Acesta
ar fi ajuns în capitala britanică
pe baza unui paşaport falsificat. Autorităţile au decis
să nu publice fotografiile
suspectului, care a sosit la
Londra cu o cursă din Hamburg
la 1 noiembrie anul trecut.
Suspectul a fost descris ca fiind
înalt, atletic, brunet, în jur de
30 de ani, cu trăsături asiatice.

ANCHET~ - Poliţiştii britanici au
extins cercetările în cazul Partidului Laburist, care este suspectat
că ar fi atribuit locuri în Camera
Lorzilor în schimbul unor sume
de bani, anun]` Realitatea TV.
Potrivit cotidianului „The
Sunday Telegraph”, poli]i[tii au
cercetat în secret baza de date din
calculatoarele aflate în birourile
premierului Tony Blair. Potrivit
publica]iei, anchetatorii au cerut
ajutorul informaticienilor pentru

Crim` pentru o insult`

Foto: Rompres

Pe urmele
asasinului
lui Litvinenko

PROPUNERE Comisia
Europeană va propune
introducerea unei taxe
ecologice pentru posesorii
de autovehicule, la nivel
paneuropean, pentru a
înlocui actualele taxe pentru
utilizarea drumurilor sau
pentru înmatriculare, potrivit
cotidianului britanic „The
Sunday Telegraph”. Este puţin
probabil ca taxa să intre în
vigoare înainte de 2009.

PHENIAN Fostul director
al Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare a
permis alocarea a zeci de
milioane de dolari regimului
nord-coreean, a declarat
administraţia americană,
citată de cotidianul „The
Times”, în ediţia electronică.
Dezvăluirea a generat temeri
potrivit cărora Coreea de Nord
ar fi putut folosi banii ONU în
programul nuclear militar.

Circa 3.200 de
militari americani
au ajuns în Irak

Prinţul Charles protejeaz` mediul
SACRIFICIU - Prinţul Charles, moştenitorul tronului Marii Britanii, a
renunţat la tradiţionala sa vacanţă la ski în Elveţia pentru a-şi reduce
responsabilitatea în ceea ce priveşte majorarea cantităţii de gaze cu
efect de seră, principalele vinovate pentru încălzirea climei. Prinţul îşi
petrece de 25 de ani o parte a vacanţei de iarnă în staţiunea Klosters, din
vestul Elveţiei. Charles a fost acuzat de mai multe organizaţii ecologiste
de „ipocrizie verde”, acestea reproşându-i prinţului că se deplasează cu
||||
avionul, care emite o cantitate mare de gaze cu efect de seră.

 Teama de tsunami s-a dovedit a fi ne\ntemeiat` \n Indonezia

Taxă ecologică
pentru
autovehicule

Coreea de Nord,
sponsorizat`
de ONU

Foto: Mediafax

pre[edinte [i-a impus politica
timp de [ase ani, mai mult
dec#t suficien]i, \n opinia lui
Hillary Clinton.
„Am intrat în cursă ca să
câştig”, scrie senatorul de New
York Hillary Clinton, pe pagina
sa de web.
Ea consider` c` este
momentul ca promisiunile \n
ceea ce prive[te America s` fie
re\nnoite. Principalul adversar
al lui Clinton în alegerile
preliminarii ale Partidului Democrat este senatorul de Illinois
Barak Obama. Dac` Hillary este
prima femeie lansat` \n cursa
preziden]ial`, Obama este
primul cetăţean de culoare care
aspiră la cea mai înaltă funcţie
din stat.
Fosta primă doamnă este
cotată ca favorit în cursa prezidenţial`. Analiştii consideră
că scrutinul prezidenţial din
2008 va fi, cu siguranţă, cel mai
interesant din ultimii 50 de ani.

ALEGERI - Fosta prim` doamn`
a Statelor Unite ale Americii,
Hillary Clinton, [i-a anun]at
inten]ia, la sf#r[itul s`pt`m#nii
trecute, de a candida pentru
func]ia de pre[edinte al SUA.
Ea a ob]inut un al doilea
mandat ca senator al statului
New York. Hillary Clinton
propune cet`]enilor americani,
\ntr-un mesaj postat pe siteul personal, s` se implice \n
vederea g`sirii unei solu]ii \n
Irak.
Declara]iile senatorului de
New York vin la c#teva zile
dup` ce actualul pre[edinte,
George Bush, a anun]at noua
strategie \n Irak [i inten]ia de a
suplimenta trupele.
|n ceea ce prive[te conflictul
din Irak, Hillary Clinton este
\n dezacord cu mul]i al]i
congresmani, chiar din propriul
partid, din cauza p`rerilor sale.
Fosta prim` doamn` a SUA
este decis` s` c#[tige mandatul
preziden]ial, dup` ce actualul
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ACUZA}IE - Presupusul asasin
al jurnalistului turc de origine
armeană Hrant Dink a declarat
că l-a împuşcat deoarece acesta
a insultat poporul turc. „Am
citit pe Internet că a spus «sunt
din Turcia, dar sângele turc
este murdar» şi am decis să îl
ucid... nu regret acest lucru”, a
declarat Ogun Samast, în faţa
anchetatorilor, la scurt timp după
ce a fost arestat în Samsun. „Toţi
cei care au contribuit la acest
asasinat au fost identificaţi”, a
declarat guvernatorul oraşului,
Huseyin Yavuzdemir. Samast
are 17 ani, a fost arestat
sâmbătă şi a recunoscut, la interogatoriul preliminar, că el l-a
ucis pe jurnalist. Dink, editor
la săptămânalul „Agos”, a fost
împuşcat mortal vineri, în faţa
sediului clădirii în care lucra. ||||

a găsi informaţii confidenţiale şi
au cerut furnizorilor de servicii
Internet să le pună la dispoziţie
arhiva de mesaje electronice a
guvernului.
Investigaţia poliţiştilor vine la
o zi după arestarea lui Ruth Turner, o apropiată colaboratoare
a lui Tony Blair. Anchetatorii de
la Londra o suspectează pe Turner că a încălcat o lege din anul
1925, care interzice abuzul de
||||
titluri onorifice.
PUBLICITATE

STRATEGIE Circa 3.200 de
militari americani au ajuns
ieri la Bagdad, pentru
a participa la noul plan
de securizare a capitalei
irakiene, la o zi după ce
prăbuşirea unui avion şi
atacurile din această ţară
au provocat moartea a 19
soldaţi.

Gripa aviar` revine
VICTIME Oficialii indonezieni
au anunţat că încă o persoană
a murit din cauza gripei
aviare, numărul deceselor
provocate de maladie
cresc#nd astfel la 62. De
asemenea, autorităţile de la
Cairo au anunţat că o femeie,
contaminată cu virusul
H5N1, a murit la sf#r[itul
s`pt`m#nii trecute.
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Renault de]ine
45% din piaţa
autohton`
STATISTICĂ Dacia a avut un
an bun în 2006: din 100 de
automobile vândute, 37 au
apar]inut acestei mărci. Anul
trecut s-au cumpărat 107.777
de automobile Dacia, cu
5% mai puţine faţă de anul
2005. Renault este a doua
marcă de pe piaţa românească, cu o cotă de 8%,
astfel acoperind 45% din
pia]`. Pe locul trei se află
Daewoo, cu peste 23.000 de
maşini vândute.

3,38 LEI

2,61 LEI

UNDE S-AU DUS BANII INVESTITORILOR STRĂINI
Nr. proiecte

Domeniul

Valoare
mil $

1

62

Telecomunicaţii
Telecomunicatii

1.457

2

Servicii

69

811

AVANTAJ Piraeus Bank
România dublează plafonul
maxim de credit pentru
nevoi personale la 20.000
de euro, începând de azi.
Perioada de returnare a
împrumutului este de minimum 6 luni şi de maximum
10 ani, depinzând de suma
solicitată. Dobânda anuală
efectivă este de 12,63%,
pentru o durată de 10 ani.

3

Comerţ
Comert

97

737

4

Industria constructoare
maşini
de masini

44

693

5

Industria lemnului,
şi hartiei
hârtiei
celulozei si

22

657

6

energetică
Industria energetica

25

509

PROBLEME Asociaţia
Naţională de Turism Rural,
Ecologic şi Cultural (ANTREC)
apreciază că circa 30% din
pensiunile înregistrate la
Autoritatea Naţională pentru
Turism nu corespund normelor europene în ceea ce
priveşte dotarea bucătăriilor. O bucătărie „europeană” trebuie să fie din inox,
o astfel de investiţie fiind
de cel pu]in 15.000 de euro.
Pensiunile care nu se vor
moderniza vor fi închise.

180.000 de firme
riscă dizolvarea
DEAD-LINE Aproape 180.000
de firme, adic` circa o
treime din total, riscă să fie
dizolvate de către instanţe
pentru că nu au depus la
oficiile Registrului Comerţului situaţiile financiare pentru anul 2005 în termenul
prevăzut de lege. Potrivit
Registrului Comer]ului, cele
mai multe firme care s-au
conformat termenului limit`
au fost \n Covasna (94%), iar
cele mai pu]ine au fost \n
Olt (49,5%).

A sc`zut traficul
de m`rfuri
prin porturi
DIMINUARE Traficul de
mărfuri derulat prin porturile
maritime româneşti a scăzut
cu 5% anul trecut, faţă de
2005, la 57,13 milioane de
tone, în principal ca urmare
a reducerii traficului fluvial,
a anunţat ieri Administraţia
Porturilor Maritime Constanţa. Traficul fluvial s-a
diminuat cu 15,2%, la 11,98
milioane de tone, iar cel
maritim cu 2,9%, la 45,14
milioane de tone.

5,14 LEI 1 franc elve]ian
1,34 LEI 1 dolar canadian
0,19 LEI 1 gram de aur

2,08 LEI
2,22 LEI
52,77 LEI

Ierarhia investi]iilor str`ine

Piraeus Bank
dublează creditul

Pensiunile
nu intră în UE

1 lir` sterlin`
100 forin]i maghiari
1 leu moldovenesc

7

42

Construcţii
Constructii

366

8

Metalurgie

19

234

9

Industria electronica
electronică si
şi
electrotehnică
electrotehnica

16

232

Depozit bancar de majorat
CADOU - B`ncile \[i diversific`
ofertele \n func]ie de cerin]ele
pie]ei. Pentru c` tot mai mul]i
p`rin]i hot`r`sc s` le deschid`
odraslelor, c#nd \mplinesc v#rsta
majoratului, un cont pe numele
lor, exist` b`nci care ofer`
dob#nzi mai mari pentru aceste
produse. În 2006, numărul

conturilor bancare deschise
pe numele copiilor a crescut
cu aproape 30% faţă de 2005,
informeaz` The Money Channel.
Suma minimă care trebuie
depusă în cont este de 300 de lei
sau de 100 de euro. Copilul poate
scoate banii din cont imediat ce
||||
împlineşte 18 ani.

Anul trecut a \nsemnat pentru Rom#nia o cre[tere
a investi]iilor str`ine cu 34%, fa]` de 2005. Cei mai
importan]i investitori au fost olandezii, care au contribuit
cu aproape 1.500 de milioane de dolari.
CAPITAL - Potrivit datelor Agen]iei
Rom#ne pentru Investi]ii Str`ine
(ARIS), p#n` la 30 decembrie
2006 au fost finalizate 350 de
proiecte de investi]ii, \n valoare
de 3,334 miliarde de dolari. Cei
mai mul]i bani str`ini s-au dus
\n zona Capitalei [i a jude]ului
Ilfov, 2.969 milioane de dolari.
|n zona de centru a ]`rii s-au
investit 657 de milioane de
dolari, iar \n regiunea de sud,
investi]iile str`ine au totalizat
485 de milioane de dolari. Astfel,
regiunea Bucure[ti – Ilfov a fost
cea mai atractiv` pentru oamenii
de afaceri de peste hotare,
investi]iile de aici fiind de cinci

ori mai multe dec#t cele din zona
central`.
Principalele domenii vizate
de investitorii str`ini au fost
telecomunica]iile,
care
au
atras 1,4 miliarde de dolari,
serviciile, comer]ul [i industria
constructoare de ma[ini.
Din analiza ARIS reiese c`
[apte investi]ii din 2006 au dep`[it 100 milioane de dolari,
17 dintre ele au fost \ntre 50 [i
100 de milioane de dolari, iar
165 s-au situat \ntre 10 [i 50 de
milioane de dolari, restul fiind
investi]ii de la un milion p#n` la
10 milioane de dolari.
Otilia Cristea ||||

Olandezii, campioni \n Rom#nia
JUC~TORI Dintre investitorii str`ini care au depus proiecte de
investi]ii a c`ror valoare dep`[e[te un milion de dolari, olandezii
ocup` primul loc, cu sume \n valoare de 1.479 milioane de
dolari. Plasamentele olandeze au reprezentat 22,35% din totalul
investi]iilor. |n clasament urmeaz` austriecii, care au cotizat cu
722 milioane de dolari, adic` 10,91% din total. Nici germanii nu
au ocolit Rom#nia, investind 634 de milioane de dolari, urma]i
de francezi, cu 507 milioane de dolari.

Vacan]e de lux
\n apartamente spa

Rom#nii prefer` leasingul
AUTO Mai mult de o treime dintre ma[inile noi v#ndute anul trecut
\n Rom#nia au fost cump`rate prin intermediul leasingului. Astfel,
34% dintre cei 250.000 de clien]i care [i-au cump`rat anul trecut
ma[ini noi au apelat la leasing, potrivit datelor APIA, informeaz`
bloombiz.ro. |n 2006 s-au v#ndut 88.707 ma[ini noi \n leasing, dintre care 24% au apar]inut m`rcilor autohtone [i 76% m`rcilor str`ine.
Leasingul a avut o pondere de 49% din totalul ma[inilor din import
v#ndute anul trecut. Skoda a fost marca de import care a v#ndut cele
mai multe ma[ini prin aceast` modalitate de plat`, cu 9.817, urmat`
de Volkswagen, cu 7.582, Renault, cu 6.676 [i Chevrolet, cu 6.590. ||||

Scumpire a gazelor cu 5-8%
MAJOR~RI - Tariful gazelor naturale furnizate popula]iei va
cre[te cu 5% p#n` la 8% \n acest
an, \ns` majorarea ar putea fi
mai mic`, dac` va sc`dea pre]ul
de achizi]ie al gazelor naturale
din import, a declarat s`pt`m#na
trecut` ministrul economiei [i
comer]ului, Varujan Vosganian
(foto), aflat la Media[.
Scopul vizitei sale la Media[ a
fost de a discuta cu reprezentan]ii
companiilor din industria gazelor naturale, Romgaz, Transgaz
[i E.ON Gaz Rom#nia. Discu]iile
cu acestea au vizat [i posibilitatea ca Autoritatea Na]ional` de
Reglementare \n domeniul Gazelor Naturale s` modifice mo-

dul de calcul al tarifelor, pentru
a permite acestor companii s` \[i
creasc` profiturile, astfel \nc#t s`
||||
finan]eze investi]ii.

Re[edin]ele de tip spa sunt ultima tendin]` a vacan]elor de lux
FAST - O vacan]` de lux \nseamn`,
mai nou, s`-]i petreci un sejur
\ntr-un apartament de tip spa,
cu facilit`]i speciale pentru relaxare, reiese dintr-o analiz` realizat` de revista „Forbes”, preluat` de dailybusiness.ro. Numai
pe pia]a din SUA au fost scoase
spre \nchiriere sau v#nzare 200
de astfel de locuin]e.
Bog`ta[ii lumii aleg aceste
re[edin]e pentru c` ele \nlocuiesc
s`lile de gimnastic` [i piscinele,
dar [i s`lile de masaj sau studiourile de yoga, apartamentele
spa fiind dotate cu echipamente
asem`n`toare. O re[edin]` wellnes din New York, cum mai sunt

cunoscute, cost` \ntre 650.000
[i 3,5 milioane de dolari.
Facilit`]ile oferite de un
apartament spa includ at#t tratamente speciale de \ngrijire a
corpului specifice centrelor spa,
precum [i facilit`]i de fitness,
de alimenta]ie s`n`toas` sau de
masaj.
Cei mai mul]i clien]i prefer`
\ns` apartamentele din apropierea litoralului, potrivit lui David
Hehman, pre[edinte al EscapeHomes.com, un site specializat
\n intermedierea tranzac]iilor
pentru case de lux. Un alt tip de
re[edin]e de lux pot fi \nchiriate
||||
sau cump`rate pe iahturi.
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„Bestia din Est” r`m#ne campionul „greilor”

Dinamo a pierdut primul meci din Portugalia
AMICALE - |n primul meci
disputat pe p`m#nt portughez,
Dinamo a fost \nvins`, asear`, cu
scorul de 1-0, de forma]ia de liga
a doua Vitoria Guimaraes.
„C#inii“ vor mai sus]ine
patru meciuri amicale \n cadrul
stagiului de preg`tire de la Rio
Maior, cu Lokomotiv Moscova,
Academica Coimbra, Uniao Leiria
[i Rio Maior. Dinamovi[tii au ales
s` fac` acest turneu \n Portugalia
pentru a se acomoda cu fotbalul
lusitan \n perspectiva „dublei” cu
Benfica din [aisprezecimile Cupei
UEFA de luna viitoare. „Am venit
s` ne preg`tim pentru Benfica.

BOX Rusul Nikolai Valuev şi-a păstrat titlul mondial la categoria
grea, versiunea WBA, după ce a câştigat, sâmbătă, lupta împotriva
americanului Jameel McCline, care a abandonat la finalul celei
de-a treia runde, din cauza unei accidentări. Victoria de sâmbătă
este a 46-a pentru Valuev, supranumit „Bestia din Est“, care se
află, astfel, la numai trei meciuri distanţă de egalarea recordului
de 49 de victorii din tot atâtea meciuri, stabilit de Rocky Marciano.

PROPUNERE Familia Beckham
a primit o ofertă de la postul
de televiziune Fox, care doreşte
ca ei să apară într-un reality
show, informează „The People”. Cei doi negociază deja cu
conducerea postului american:
„Postul Fox le-a cerut să facă
o emisiune asemănătoare
cu «The Osbournes», dar cu
mai puţine înjurături“, scriu
englezii. |n alt` ordine de
idei, plecarea mijloca[ului de
la Real Madrid va costa clubul
spaniol cel pu]in 35 de milioane
de euro anual, sum` pe care
gruparea o câştiga datorită
englezului, conform unui
studiu realizat de doi profesori
spanioli.

R`zvan Lucescu vrea
s` plece \n var`

un nou contract, pe cinci sezoane, ce va include un salariu
săptămânal de 100.000 de lire
sterline, dublu faţă de cel din
prezent. Actualul contract al lui
Cristiano Ronaldo cu Manchester United este valabil până în
2010, cu opţiune de prelungire
pentru încă doi ani. Dacă va
accepta noul acord, jucătorul
portughez va avea un salariu
comparabil cu al coechipierilor săi Wayne Rooney şi Rio
Ferdinand.

STEAUA - |n urm` cu dou`
s`pt`m#ni, tehnicianul stelist
declara c` jocul echipei este
dependent de prezen]a \n teren
a lui Dic`. Cum meciul cu Sevilla
se apropie, iar accidentarea
pite[teanului poate fi mai grav`
dec#t s-a preconizat ini]ial,
tehnicianul Stelei nu exclude
posibilitatea unui transfer,
pentru a-l \nlocui pe pite[tean.
„Poate fi o variantă transferul
unui fotbalist, dar deocamdată
nu ne gândim la variante, ci
să rezolvăm problema cu ce
avem în momentul de faţă. Vom
încerca să găsim soluţii fără
Dică. În cazul în care se transfera
Dică, ce făceam? Nu mergeam
mai departe? Ne-am mai
întâlnit cu astfel de probleme,
s-a întâmplat şi cu Rădoi în
vară şi suntem obişnuiţi“, a
declarat Ol`roiu pe aeroportul
Otopeni.

Vaticanul \[i face
campionat de fotbal
INEDIT Vatican se pregăteşte
pentru propriul campionat de
fotbal, Clericus Cup, competiţie
ce va începe în a doua jumătate
a lunii februarie şi la care vor
participa 16 echipe ale colegiilor
şi seminariilor pontificale din
Roma, a anunţat, sâmbătă,
cotidianul „La Repubblica”. „Va
fi interzis să se joace duminică,
în ziua Domnului (...) În timpul
meciurilor, jucătorii care vor
înjura sau, mai rău, vor spune
o blasfemie, vor fi eliminaţi
imediat. În afara acestui aspect, competiţia va fi ca orice
alt turneu de fotbal”, notează
cotidianul italian.

D` vina pe uzur`
Tehnicianul stelist a pus
accidentările jucătorilor săi
pe seama uzurii provocate
de numărul mare de meciuri
jucate în ultimele sezoane.
„Sunt accidentări pe care nu le
poţi controla. Vedeţi loviturile
primite de Neşu, Opriţa sau
Iacob. Iar la Andrey e greu de

SALARIU Conducerea clubului
Manchester United îi va oferi
fotbalistului Cristiano Ronaldo

Dinamovi[tii au ajuns \n
Portugalia cu o \nt#rziere de
12 ore, din cauza problemelor
pe care le-au avut la decolarea
spre capitala lusitan`. „Suntem
foarte obosi]i. Parc` ne-am dus
la New York”, a declarat Claudiu
Niculescu (foto) la sosirea \n
Lisabona.
C.M. ||||

Lui Dic` i se caut` un \nlocuitor pe perioada accident`rii
vorbit, pentru că s-a antrenat
doar 6 minute cu noi. Uzura
îşi spune cuvântul, dar trebuie

să fim pregătiţi să facem faţă“,
a comentat Olăroiu.
Cristian Marcu ||||

De azi, bilete pentru Sevilla
TICHETE Ast`zi, \ncep#nd cu ora 12, la casele de bilete ale stadionului „Steaua” se vor pune în vânzare tichetele pentru abona]ii
clubului, pentru meciul de pe 15 februarie cu FC Sevilla din Cupa
UEFA. Abona]ii vor putea achizi]iona câte un bilet în sectorul
unde au abonamentul, iar în limita stocului disponibil mai pot
cump`ra un bilet în orice zon` a stadionului. Pe 1 februarie vor
fi scoase la vânzare bilete [i pentru cei care nu au abonament
[i vor putea achizi]iona maximum dou` de persoan`. Pre]ul tichetelor este: 30 RON - peluze, 50 RON – tribuna a II-a, 100 RON
– tribuna I, 200 RON – tribuna 0, 300 RON – fotolii.

Mauresmo,
eliminat`

Egal pentru Sevilla

Foto: Rompres

Cristiano Ronaldo
va c#[tiga dublu

ANGLIA |n etapa a 24-a a
campionatului Angliei, Arsenal
a \nvins cu scorul de 2-1 pe
Manchester United. Londonezii
s-au impus \n finalul meciului,
prin golurile lui Van Persie (’83)
[i Henry (‘90). Pentru „diavoli”
deschisese scorul Rooney, \n
minutul 56. Tot \n Anglia, \n
cel`lalt derby al etapei, Liverpool a c#[tigat cu 2-0 \n fa]a
lui Chelsea. Cele patru echipe
ocup` primele locuri \n Premier
League, \n frunte afl#ndu-se
Manchester, cu 57 de puncte.

ADVERSAR Viitoarea adversar`
a Stelei din [aisprezecimile
Cupei UEFA, FC Sevilla, a terminat la egalitate, scor 0-0, \n
deplasare cu Villareal. Punctul
ob]inut s#mb`t` nu a ajutat-o
pe Sevilla s`-[i p`streze pozi]ia
de lider \n campionatul Spaniei,
andaluzienii ced#nd [efia Barcelonei, care s-a impus cu 3-0
\n fa]a lui Gimnastic.

Obosi]i [i nervo[i

Dup` accidentarea lui Dic`,
Cosmin Ol`roiu ia \n calcul
posibilitatea aducerii unui
\nlocuitor pentru decarul
Stelei. Ast`zi, la Bologna,
se va decide natura
accidentării şi perioada
de care fotbalistul va avea
nevoie pentru a se reface.

Arsenal [i Liverpool,
victorii \n derby-uri

RAPID |ntr-un interviu acordat
s`pt`m#nalului „Kicker Sport
Magazin”, tehnicianul Rapidului, R`zvan Lucescu, a dat de
\n]eles c` se va desp`r]i de
forma]ia giule[tean` la finalul
acestui sezon. „|n 2007 mi-am
propus s` plec de la Rapid cu
fruntea sus”, a spus Lucescu
junior. S`tul de conflictele cu
George Copos, R`zvan [i-ar dori
s` cucereasc` din nou Cupa
Rom#niei [i s` claseze Rapid pe
locul al doilea \n Liga I, pentru
a putea participa sezonul viitor
\n Liga Campionilor.

Cred că nu este imposibil să trecem
de ei. Cunoaştem potenţialul
portughezilor, respectăm jucătorii
acestei formaţii, dar vom face
totul să-i învingem”, a promis
Clau-gol.

C#t va sta Dic`?

PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David [i Victoria,
eroi de reality show?

Luni, 22 ianuarie 2007
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AUSTRALIAN OPEN - Fran]uzoaica
Amelie
Mauresmo
(foto),
de]in`toarea titlului de la Melbourne, a fost eliminat` ieri \n
optimile de final` ale turneului
de la Antipozi de c`tre cehoaica
Lucie Safarova, scor 4-6, 3-6. O
alt` surpriz` a \nsemnat eliminarea favoritei num`rul 3, Svetlana
Kuzne]ova. Rusoaica a pierdut,
tot \n optimi, \n fa]a israeliencei
Shahar Peer, cu scorul de 4-6, 26. |n proba masculin` de dublu,
perechea Pavel/Waske, a fost
eliminat` de cuplul Mirnyi/Bjorkman cu 6-7, 4-6.

SPORT

Luni, 22 ianuarie 2007
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Ultima curs` a Mariei Cioncan
TRAGEDIE - |n iunie ar fi
\mplinit 30 de ani. Maria
Cioncan [i-a g`sit ieri sf#r[itul
\ntr-un accident de ma[in`,
\n apropierea ora[ului Plevna
(Bulgaria).
Sportiva,
care
avea permis de conducere din
noiembrie 2004, se \ntorcea
dintr-un stagiu de preg`tire [i se
afla la volanul unei ma[ini Skoda
Octavia. La 20 de kilometri de
Plevna, ma[ina a derapat [i s-a
izbit \ntr-un copac. Dup` unele
informa]ii, atleta, medaliat` cu
bronz la Olimpiada din 2004,
\nc` respira c#nd a fost scoas`
dintre fiarele contorsionate.

Duminic` avea concurs
{tefan Beregszaszy, antrenorul Mariei, era [ocat dup`
incident: „Maşina condusă

de ea circula în spatele meu.
Am observat în oglinda
retrovizoare cum a derapat pe
drum drept şi s-a izbit de un
pom“. Tehnicianul poveste[te
c` ambulan]a a sosit abia dup`
o or` [i jum`tate, timp \n care
Maria n-a mai rezistat. |n plus,
poli]i[tii bulgari c`rora le-a fost
cerut ajutorul au cerut 20 de
euro pentru a-[i face datoria.
Corpul Mariei se afla asear` la
morga din Plevna.
Duminica viitoare, Maria
Cioncan, care nu mai concurase
din 2005, urma s` participe la
Grand Prix-ul de la Moscova.
Din p`cate, Maria n-a mai
apucat s` ajung` la linia de
start, trec#nd \n mod tragic
linia de fini[ a vie]ii.
Ciprian Voiculescu ||||

„Am schimbat opincile cu pantofii”

Foto: Rompres

Medaliata cu bronz a probei de 1.500 de metri la Olimpiada din 2004 [i-a pierdut ieri via]a, \n Bulgaria, \ntr-un
accident de ma[in`. Ziua de 21 ianuarie devine una
blestemat` pentru sportul rom#nesc, pe aceea[i dat`, \n
2005, pierz#ndu-[i via]a [i baschetbalistul Toni Alexe.

Al`turi de sportiv` se afla \n ma[in` masorul acesteia, care se afl` internat \ntr-un spital bulg`resc
La fel ca Toni Alexe
Aceast` medalie \mi
Maria lasă un

CARIER~ Maria Cioncan s-a născut în 19 iunie 1977, la Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o familie de oameni simpli – mama era
casnică, iar tatăl, muncitor într-o carier` de piatră – a căror deviză
pentru cei patru copii ai lor era „ai carte, ai parte”. Maria a cucerit
medalia de bronz la Olimpiada din 2004, la finalul cursei atleta
pl#ng#nd \n hohote mai mult de 10 minute. „Acum am schimbat
opincile cu pantofii”, spusese ea \ntr-un interviu, imediat dup`
curs`. Ea a mai c#[tigat titlul la 1.500 m (Cupa Europei \n 2002),
precum [i titlurile na]ionale la 800 [i 1.500 m (2003).

va schimba via]a. De
acum \nainte nu voi mai
umbla \n opinci, ci \n
pantofi
Maria Cioncan, dup` bronzul
olimpic. Ea a fost premiat`
pentru aceast` performan]`
cu suma de 33.000 de euro

Francezii domin` raliurile

C^{TIG~TORI - Pilotul francez Sebastien Loeb a
câştigat, ieri, Raliul Monte Carlo, prima etapă a
Campionatului Mondial de Raliuri, obţinând astfel a
29-a victorie în această competiţie. Loeb, alături de
copilotul Daniel Elena, pe Citroen C4, i-a devansat pe
spaniolul Dani Sordo (Citroen C4) şi pe finlandezul
Marcus Gronholm (Ford Focus). |n raliul Dakar,
titlul la categoria auto i-a revenit ieri, dup` ultima
etap`, francezului Stephane Peterhansel (foto),
urmat la general de cona]ionalii s`i Luc Alphand şi
Jean-Louis Schlesser.

Foto: Rompres

Dakar face \nc` o victim`
Din p`cate, penultima etap` din raliul Dakar a
mai adus un deces \n r#ndul motocicli[tilor prezen]i
\n competi]ie. Francezul Eric Aubijoux, în vârstă de
42 de ani, a decedat, sâmbătă, pe traseul de legătură dintre sosirea din proba specială a etapei a XIVa, desfăşurată între Tambacounda şi Dakar. La clasa
moto, raliul a fost c#[tigat de Cyril Despres, cel mai
bine clasat rom#n din competi]ie fiind Emanuel Gyenes, care a terminat pe locul 46 la general. {.B. ||||

„Tricolorii”,
numai victorii

Suntem buni
la futsal

HANDBAL - Na]ionala masculin` de handbal a Rom#niei a terminat grupa de calificare \n play-off-ul Campionatului European cu 6 victorii, din tot at#tea partide.
Rom#nia a \nvins, ieri la Constan]a, echipa
Letoniei, scor 41-31 (21-20). La partidă au
asistat 2.500 de spectatori, printre aceştia
aflându-se preşedintele ANS Octavian
Bellu şi consilierul de stat pe probleme
de sport Mariana Bitang. Cu ocazia acestui meci, Ionuţ Stănescu a fost premiat de
conducerea Federaţiei Române de Handbal, reprezentată de vicepreşedintele Petre Paleu, drept cel mai bun handbalist din
2006. Datorită acestui rezultat, România a
terminat pe primul loc \n grupa a III-a de
calificare în play-off-ul CE, fiind urmată de
Letonia. Tragerea la sorţi a meciurilor din
play-off-ul CE va avea loc pe 26 ianuarie.

CALIFICARE Echipa naţională de futsal a
României s-a calificat în ultimul tur al
preliminariilor Campionatului European
din 2007, după ce a câştigat şi ultimul
meci din grupa B de calificare, disputat, ieri, la Deva, împotriva Letoniei, şi
încheiat cu scorul de 7-1 (2-0). Meciul
cu Letonia era decisiv pentru stabilirea
liderului în grupa B. În urma acestei
victorii, România a ocupat primul loc
în grupă, cu 9 puncte din tot atâtea
posibile, şi va întâlni, în ultimul tur al
calificărilor, reprezentativele Belgiei,
Republicii Moldova şi Sloveniei, aceasta
din urmă urmând să fie gazda turneului
programat în perioada 22-25 februarie.
La turneul final al CE din 2007 se vor
califica primele clasate din cele şapte
grupe ale ultimului tur preliminar, precum şi ţara gazdă.

PUBLICITATE

PRECEDENT În dimineaţa de 21
ianuarie 2005, în jurul orei 6.00,
baschetbalistul orădean Antonio
Alexe a decedat \ntr-un accident
rutier, \n timp ce mergea de la
Ploie[ti la Oradea. Cu câteva ore
înainte de accident, Alexe reuşise
să se califice cu CSU Asesoft în
faza finală a FIBA Europe Cup,
Conferinţa de Sud.

gol imens în
sufletele celor care
înţeleg cu adevărat ce
înseamnă să încerci
- şi să reuşeşti - a
fi un sportiv de
performanţă
Octavian Bellu
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Renee, plictisită de formele sale
Interpreta celebrului personaj Bridget Jones, RENEE ZELLWEGER,
a catalogat drept „plictisitoare” discuţiile interminabile despre
corpul său. Actriţa texană, \n v#rst` de 37 ani, a recunoscut pentru
Reuters că-i place să apară în roluri de englezoaică, dar că nu
înţelege de ce corpul său e mereu în centrul atenţiei. „Corpul meu
este plictisitor şi nu merită atâta atenţie”, a declarat actriţa, care a
trebuit să se îngraşe semnificativ pentru rolurile sale.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bounce, câştigători la
„Bucharest‘s Champions Party“
Membrii trupei BIG BOUNCE s-au întrecut, sâmb`t`, la concursul
naţional de breakdance „Bucharest’s Champions Party” care s-a
desfăşurat în clubul bucureştean Malibu. Competi]ia, organizat` de
şcoala „Living Dance”, a avut dou` probe, iar una dintre ele a fost
c#[tigat` de Junior şi Taz, membrii trupei Big Bounce.



Heather Mills, 1.500 de euro
pentru fiecare oră de căsnicie
HEATHER MILLS va încasa circa 1.500 de euro pentru fiecare oră de
mariaj cu Paul McCartney, în cadrul unui acord de divorţ acceptat
de aceasta, transmite Sky News. Fosta soţie a lui Paul McCartney a
acceptat să primească, în cadrul divorţului, suma de 48 de milioane de euro şi mai multe proprietăţi, potrivit „News Of The World“.
PUBLICITATE

PEOPLE
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Iuliana Luciu
are magazin
de bijuterii
AFACERE - Iuliana Luciu,
sora Nicoletei Luciu [i interpreta lui Millie din serialul „Om sărac,
om bogat”, de la Pro TV, s-a lansat [i \n
afaceri. T#n`ra şi-a deschis împreună
cu logodnicul ei, Răzvan, un magazin de
bijuterii. Cei doi au fost ajutaţi
în demararea afacerii de
părinţii lui Răzvan, care
le-au împărtăşit din
experienţa proprie.
„Îmi petrec destul de
mult timp la magazin, pentru că-mi place să văd cum îşi
aleg oamenii diverse bijuterii, cum le
probează şi cum li se citeşte bucuria în
ochi atunci când s-au decis pe care să o
cumpere (...) În afară de asta, eu consider
că bijuteriile sunt nişte cadouri delicate şi
cred că, atunci când faci un astfel de cadou, pui şi o parte din sufletul tău acolo”,
spune Iuliana Luciu. Actriţei îi place aurul alb, dar şi cel galben, fapt pentru care
||||
încearcă să le ofere clienţilor.

Planuri de c`s`torie
RELA}IE Sora Nicoletei Luciu are de
aproape un an o rela]ie cu R`zvan
Dumitrescu. De altfel, cei doi s-au
logodit anul trecut [i au de g#nd s`-[i
oficializeze rela]ia \n cel mai scurt timp.
R`zvan o r`sfa]` deseori pe Iuliana cu
diverse cadouri, cel mai recent dar fiind o
brăţară scump`.

„Spice World”, cel mai prost film
din istorie votat de britanici

Spice Girls, pe vremea c#nd formau una dintre
cele mai de succes trupe feminine

DIZGRA}IE - Celebre şi adulate cândva
de britanici, fostele Spice Girls nu mai
sunt pe val nici măcar în propria lor ţară.
Pelicula „Spice World”, realizat` de fostele membre ale trupei, a fost votat` de
curând de britanici drept cel mai prost
film din istorie, potrivit tabloidului
„The Sun”. Cei 12.000 de participanţi
la sondaj au nominalizat şi alte pelicule
în acest top: multiplul oscarizat „Titanic”, continuarea muzicalului „Grease”,
realizat în 1982, cu Michelle Pfeiffer în
rol principal şi „Waterworld”, cu Kevin
Costner. Fostele componente Spice
Girls, Posh Spice (Victoria Beckham),
Ginger Spice (Gery Halliwell), Sporty
Spice (Mel C), Scary Spice (Mel B) şi
Baby Spice (Emma Burton) nu au fost
prea apreciate ca actriţe, ele primind şi
o „Zmeură de aur”, \n 1999, pentru cea
mai proastă prestaţie feminină într-un
||||
film.

Gérard Depardieu, în „Regii blestemaţi”
FILM - TVR 1 va difuza \ncep#nd de azi,
de la ora 21.45, o serie istorică de 10
episoade, avându-i în rolurile principale
pe Jeanne Moreau şi Gérard Depardieu.
Regii blestemaţi, producţie Franţa 2005,
în regia lui Josee Dayan, este o ecranizare
după romanul cu acelaşi nume, de
Maurice Druon. Este povestea lui Filip
cel Frumos, care la începutul anilor 1300
domneşte ca rege absolut. Sub cârmuirea
sa, o singură putere a îndrăznit să i se
opună: Ordinul Cavalerilor Templieri.
Îngrijorat de bogăţia şi independenţa
templierilor, Filip cel Frumos a montat
împotriva lor un vast proces, care a durat
şapte ani, timp în care au fost pedepsite
toate infamiile răzvrătiţilor. În acest al
şaptelea an de proces începe, în fapt,
L.D. ||||
acţiunea filmului.
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Finaliştii, în casa Megastar

Elena, debut
\n muzica
popular`

Cei 12 finalişti s-au arătat extrem de încântaţi de condiţiile pe care le oferă casa „Megastar“
Cei doisprezece aspiranţi la titlul de Megastar au început deja
antrenamentul pentru marea finală.
REVENIRE - Finaliştii s-au reîntâlnit, ieri diminea]`, în Gara de
Nord unde au depănat amintiri
din vacanţă. După ce s-au revăzut,
concurenţii s-au instalat în casa
„Megastar”. Ei vor locui în acest
cămin timp de aproape trei luni.
De astăzi, „megastarurile” au
intrat în programul de pregătiri
pentru susţinerea finalelor. Prima

finală este programată sâmbătă,
17 februarie, de la ora 20:00, la
Prima TV. Publicul va putea urmări
o retrospectivă a prestaţiilor
concurenţilor în ediţiile speciale
„Megastar-Drumul spre glorie“.
Sâmbăta trecută, telespectatorii i-au
revăzut pe trei dintre concurenţi:
Cristina Bondoc, Mara Vlad şi
Iulia Roman ||||
Cătălin Jocsan.

Retrospectiva „Megastar Drumul spre glorie”
AMINTIRI Cristina Bondoc, câştigătoarea preselecţiilor din
Constanţa, a făcut furori şi la Bucureşti. Ea a cucerit atât
publicul, care a votat-o, cât şi membrii juriului, care, pentru prima dată în istoria concursului, au acordat nota 10 pe
linie. Mara Vlad, concurenta din Arad, a avut mari emoţii la
prima ei apariţie pe sticlă, întrucât juriul a criticat-o pentru
alegerea piesei. Cătălin Jocsan din Moldova a impresionat
publicul prin vocea sa caldă şi prin coregrafia extrem de
reuşită, care i-a atras porecla de „micul Ricky Martin”.

Borat se destăinuie
DEZVĂLUIRI Sacha Baron Cohen, celebrul interpret al personajului Borat, a vorbit despre viaţa
sa intimă, într-un interviu recent acordat revistei
„Rolling Stones”. Reporterii au fost extrem de
surprinşi să descopere, în locul obraznicului reporter
din Kazakhstan, un individ foarte sensibil, manierat şi modest. „Sacha este un tânăr care nu uită
niciodată să spună „te rog” sau „muţumesc”. Orice
mamă ar fi încântată să-l aibă ca ginere“, au tras
concluzia jurnaliştii. Actorul s-a născut \n Anglia, în
1971, într-o familie de evrei. Deşi este mândru de
etnia sa, actorul nu se consideră o persoană foarte
religioasă. „Mă străduiesc să ajung de două ori pe
an la sinagogă”, a mărturisit comicul britanic. Mai
mult, Cohen spune că şi-a descoperit atracţia pentru
show-biz în adolescenţă, în timp ce dansa break la o
ceremonie de bar mitzvah, un ritual specific evreiesc.
În prezent, Borat trăieşte la Los Angeles cu logodnica
lui, actriţa australiană Isla Fisher (foto st#nga). I.R. ||||

TOP 10 MUZICAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENT REALIZAT DE REVISTA BRAVO (9-16 IANUARIE)

—
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

RBD – Rebelde (foto)
În sfârşit, vin în România!!! Nu ştim când, dar pregătiţi-vă...
 All Saints – Rock Steady
Încet, dar sigur, englezoaicele de la All Saints îşi fac loc în inimile noastre
 Shakira feat. Carlos Santana – Illegal
Un duet cu Beyoncé: cea mai tare ştire a începutului de an!
 DJ Project – Eşti tot ce am
Un salt spectaculos în top pentru DJ Project. Pentru că merită.
 Blondy – Dulce şi amar
Rar lucru pe la noi– videoclipul şi piesa se potrivesc de minune!
 Take That – Patience
Parcă l-am auzit de prea multe ori... e nevoie de un nou single!
 Activ – Reasons
Albumul celor 3 „activi” se lasă aşteptat, ceea ce nu le face bine...
 Christina Aguilera – Hurt
Acest song a fost compus de Christina împreună cu Linda Perry de la 4 Non Blondes.
¡ El Negro – Ploaia
Chiar când credeam că au dispărut de pe piaţă, iată un nou cântec fantastic!
¢ Nelly Furtado – Say It Right
Pe site-ul oficial, fanii lui Nelly au ocazia să aleagă următorul single...
Top realizat de

PUBLICITATE

|NCEPUT - Lu#nd-o pe urmele
Andrei, Elena Gheorghe, fosta
solistă a trupei Mandinga, va
lansa, în luna martie, primul
album de muzică populară. Noul
material discografic este realizat
\mpreun` cu mama sa, Mărioara
Man Gheorghe. Ideea unei astfel
de colaborări s-a născut cu mult
timp în urmă, însă, din cauza
programului foarte \nc`rcat al
celor două interprete, nu a putut
fi pus în practică până în prezent.
Materialul conţine piese din zona
Ardealului, locul de unde se
trage mama interpretei. Albumul
este cel de-al doilea material
discografic al Mărioarei Man
Gheorghe şi primul de muzică
||||
populară al Elenei.
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Curs gratuit
pentru manageri

Femeile–manager preferă programul de munc` flexibil

INSTRUIRE Intell Competitiv
organizează în data de 8
februarie, la Romexpo, un
curs cu participare gratuită
– Bazele Intelligence-ului
Competitiv, informează
smartfinancial.ro. Cursul se
adresează celor care sunt
interesaţi de planificarea
strategică şi de câştigarea
unei poziţii cât mai
bune pe piaţă pentru
afacerea lor. Rezervări se
pot face la adresa www.
intellcompetitiv.ro.

Practică plătită
în hoteluri de lux

{efele lucrează la fel de eficient şi în afara biroului

INFO COMPACT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mic dicţionar de corporaţie

TRAINING Dacă vreţi să
deveniţi angajaţi competenţi
ai industriei hoteliere, puteţi
urma programele de studiu
în domeniu organizate de
Global Education Alliance.
Trainingul este format atât
din cursuri teoretice, cât şi
din practică hotelieră plătită
în hoteluri de 4 sau 5 stele.
La dispoziţia celor interesaţi
sunt puse peste 15 pachete
de cursuri, pentru diferite
specializări. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi
www.eduproject.ro.

IKEA face angajări
OPORTUNITATE Circa 240
de persoane vor fi angajate
în cadrul primului magazin
IKEA România, care se va
deschide în perioada martie
– aprilie a acestui an,
informează www.WallStreet.ro. Noul magazin va fi
amplasat în Zona Comercială
Băneasa şi va avea două
etaje, întinzându-se pe
26.000 metri pătraţi.
Producătorul suedez a
angajat deja 180 de oameni.

33.000 locuri de
muncă în Finlanda
ANGĂJARI Finlanda, una
dintre ţările care nu au
impus restricţii privind piaţa
muncii pentru români, are
nevoie de 33.000 de angajaţi
în diverse domenii, cei mai
mulţi lucrători străini av#nd
posibilitatea s` se angajeze
în turism, mass-media,
sănătate şi servicii sociale.
Turku este unul dintre
oraşele care au nevoie de
forţă de muncă, industria
navală locală având nevoie
de circa 2.000 de lucrători,
conform Departamentului
Muncă în Străinătate.

Joburi pentru
traineri
PART-TIME Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii
Civile caută patru traineri
pentru domeniile fonduri
structurale, project cycle
management, management
de proiect şi scrierea
propunerilor de finanţare.
Cei care au experienţă pot să
aplice la andreea.sorescu@
fdsc.ro.

Luni, 22 ianuarie 2007

UTIL Limbajul „de serviciu” a fost invadat în ultima vreme de o
mulţime de cuvine specifice, majoritatea împrumutate din limba
engleză. Dacă te-ai întrebat măcar o dată de ce e bine că prietenul tău
e C.E.O., ce se găseşte dincolo de deadline, unde să te adăposteşti de
brainstorming sau cine este misteriosul H.R. spre care îţi trimiţi C.V.ul, neapărat însoţit de cover letter, atunci poate că micul dicţionar de
corporaţie îţi va fi de folos.
ACCOUNT - Termenul este folosit în publicitate pentru a defini clientul
unei agenţii de publicitate. Account managerul este omul de legătură
între agenţia de publicitate şi firma pentru care lucrează aceasta. El
are grijă de costuri, negociază cu clientul, stabilesc împreună datele
campaniei publicitare (buget, medii în care se desfăşoară, durata).
ADVERTISING - comunicare plătită printr-un mediu neconvenţional,
cu sponsor identificat şi mesaj controlat. Cu alte cuvinte, publicitate.

AVANTAJE - Un sondaj realizat de
Simmons School arată că din ce
în ce mai multe angajate în funcţii
de middle şi top management
îşi doresc un program flexibil,
informează baniinostri.ro.
Peste 90% dintre respondentele la chestionar spun că au
optat pentru un program flexibil
într-un anumit moment al carierei
lor, program care însemna fie
o reducere a sarcinilor, fie o
distribuire a orelor de muncă
conform dorinţei angajatei.
Studiul relevă că femeile care
lucrează în funcţii de conducere
optează pentru un program

flexibil nu pentru a putea împleti
cariera cu rolul tradiţional de
gospodine, ci pentru că un astfel
de orar le permite o mai bună
gestionare a vieţii personale.
88% dintre angajate spun că
orele flexibile nu înseamnă mai
puţin de muncă, ele asumându-şi
aceleaşi proiecte ca în cazul unui
program tradiţional de birou.
Nici salariul negociat de acestea
nu este semnificativ mai scăzut
decât al angajatului „9-17”.
Aproximativ 85% dintre femeile
–manager intervievate câştigă
cel puţin jumătate din veniturile
familiei.
Laura Nica ||||

Patronii \[i plătesc angaja]ii
mai bine decât statul
SALARIZARE - Contractul colectiv
de muncă pentru perioada 2007
– 2010 a fost negociat între
Ministerul Muncii, Solidarit`]ii
Sociale [i Familiei şi partenerii
sociali. Deşi negociat pe trei ani,
el oferă posibilitatea renegocierii
anuale a salariului minim pe
economie. Pe piaţa muncii există
două salarii minime – 390 de lei
pentru bugetari şi 440 lei pentru
angajaţii unei companii private,

informează site-ul banknews.ro.
Salariile minime au fost stabilite
în funcţie de nivelul de studii al
angajatului.
Un patron nu îşi poate plăti
muncitorul calificat sau angajatul
absolvent de liceu cu mai puţin
de 528 de lei. Dacă acesta are o
diplomă de şcoală postliceală,
atunci va primi 550 de lei. Cei
care sunt licenţiaţi vor câştiga
||||
minimum 880 de lei.

Cariera unui t#n`r actor
de stand-up comedy
La 22 de ani, actorul Dan Ursu \ncearc` s` se afirme
ap`r#nd \n spectacole de tip stand-up comedy.
P`trunde]i \n atmosfera unor astfel de show-uri prin
intermediul interviului urm`tor.
- La ce v#rst` ]i-ai dat seama
c` vrei s` te faci actor?
- La \nceputul liceului, pe
la 15 ani m-a lovit pasiunea.
Mi-am dat seama c` \mi place
s` fiu \n centrul aten]iei, c` \mi
place s` interpretez. |n liceu
l-am jucat pe Ca]avencu din „O
scrisoare pierdut`”.
- C#nd ai v`zut prima dat`
un spectacol de stand-up
comedy?
- A fost la televizor, c#nd
m` uitam la serialul „Seinfeld”.
Atunci am v`zut ce este
stand-up.
- Care este cea mai lung`
performan]` a ta?
- Am avut un spectacol, \n
Club Malibu, de o jum`tate de
or`, timp \n care am improvizat
foarte mult.
- Ce modele ai din Rom#nia?
Dar din str`in`tate?
- Cei de la Café Deko, dup`
p`rerea mea, sunt cei mai buni
\n acest domeniu. Doru
Octavian Dumitru este slab, cei
de la Vacan]a Mare-Muppets
Show! Am v`zut un monolog
foarte bun, care poate fi
considerat stand-up, al lui Florin

Piersic. Din str`in`tate \mi plac
mul]i, pentru c` sunt foarte
buni: Seinfeld, Adam Ferrara,
Pablo Francisco, Jim Carrey,
Robin Williams. Sunt foarte
mul]i…
- Care a fost cel mai mare
succes din cariera ta de p#n`
acum?
- |n Club Malibu, unde am
f`cut prima oar` stand-up
comedy. Am f`cut doar de trei
ori stand-up, deci nu pot vorbi
despre succes, deocamdat`.
- Care sunt principalele
calit`]i ale unui actor de
stand-up?
- Nu trebuie sa fii neap`rat
actor ca s` faci stand-up. Spre
deosebire de actori, unde
trebuie s` te pui \n pielea unui
pesonaj, aici trebuie s` fii tu.
Personalitatea ta trebuie sa fie
comic`, s` ai [arm [i s` po]i s`
improvizezi mult. Trebuie s` [tii
s` sco]i comicul din tine.
- Ce v#rst` ai [i unde e[ti
actor?
- Am 22 de ani [i sunt student
la actorie la Universitatea
Hyperion.
C`t`lina {eitan ||||

De la Seinfeld la Eddie Murphy
VEDETE Americanii sunt cei mai mari adep]i ai spectacolelor
stand-up comedy. Jerry Seinfeld [i-a transformat show-urile de
stand-up \ntr-un serial care s-a bucurat de un mare succes [i la
noi \n ]ar`. Mul]i dintre cei care au f`cut stand-up au ajuns actori consacra]i: Robin William, Billy Crystal, Jim Carrey, Chris Rock,
Martin Lawrence, Eddie Murphy sau Dane Cook.

Dan Ursu, un artist care îţi smulge lacrimi… de râs

Cum a ap`rut stand-up-ul
ISTORIE Stand-up comedy a ap`rut \n America, la sf#r[itul secolului
al XIX-lea. R`d`cinile acestui gen se afl` \n spectacolele de vodevil
[i \n monologurile comice sus]inute de diver[i actori. Mark Twain a
fost unul dintre celebrii precursori. Efectiv, stand-up comedy este un
show f`cut de un comediant care spune diferite glume, monologuri
unui public.

INTERNET
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Vom deschide TV-ul cu enter
Televiziunea prin
intermediul internetului
ia av#nt. Tot mai
mul]i produc`tori de
aparatur` electronic`
anun]` proiecte care vor
permite vizualizarea prin
intermediul televizoarelor a
con]inuturilor video de pe
internet.
ON-LINE - Televiziunea prin
internet sau IPTV (Internet
Protocol
Television)
este
un serviciu de televiziune
disponibil prin intermediul
conexiunilor \n band` larg`,
în loc de satelit, cablu sau
reţele terestre. Astfel, spre
deosebire de televiziunea prin
cablu, serviciul IPTV permite
navigarea pe Internet direct pe
televizor (cu ajutorul op]ional
al unei tastaturi wireless) [i
ofer` o calitate net superioar` a
imaginii recep]ionate.
Programele sunt încărcate
prin internet, iar utilizatorul
primeşte două opţiuni de
accesare a acestora: Televiziune
digitală live (acces la programe
live) şi Video on Demand (VoD video la cerere). Totodat`, IPTV
\]i d` posibilitatea de alegere
a programelor video dorite.
Astfel, fiecare utilizator \[i poate
crea propria gril` de programe.
Compania Sony a anun]at
la Las Vegas planurile de
lansare pentru noi modele de
televizoare care s` fie dotate
cu module care s` permit`
accesarea con]inutului stocat
\n calculator sau disponibil pe
Internet. Viacom Inc., Starz
Entertainment [i Lions Gate

|n cur#nd majoritatea „telemaniacilor“ vor schimba posturile TV cu ajutorul tastaturii
Entertainment Corp. au semnat
un acord prin care se angajeaz`
s` permit` utilizatorilor noului
sistem de operare Microsoft,
Windows Vista, s` trimit` fi[iere
video de pe PC pe televizor.
Fondatorii serviciului de
telefonie prin internet Skype
au anunţat, de asemenea, în
această săptămână, că lansează
programul Joost, primul serviciu
de televiziune prin internet.
Totodat`, DirecTV a anun]at
c` au fost ini]iate tratative

TOP |n 2006 s-au v#ndut peste 250 de milioane de calculatoare \n
\ntreaga lume, cu 9,5% mai multe dec#t \n anul 2005. Produc`torii
americani HP [i Dell r`m#n cele dou` companii care se lupt` pentru
pozi]ia dominant` pe pia]`, conform firmei de analiz` Gartner. Singura
surpriz` este intrarea Toshiba \n topul celor 5 mari produc`tori de PCuri, dep`[ind Fujitsu Siemens. |n Europa [i Orientul Mijlociu, v#nz`rile
de computere au crescut cu 10,8% fa]` de 2005. |n SUA, v#nz`rile au
sc`zut cu 3,2 procente. Cea mai mare cre[tere a v#nz`rilor la nivel
mondial s-a \nregistrat \n America Latin`, unde v#nz`rile de PC-uri au
crescut cu peste 18% fa]` de anul anterior. |n Asia livr`rile au sc`zut
pe final de an, utilizatorii asiatici a[tept#nd luna februarie, pentru a
cump`ra calculatoare dotate cu Windows Vista.

CLASAMENT AL V^NZ~RILOR DE PC-uri |N 2006

1. DELL
2. HP

3. LENOVO

Ofert` de la
Romtelecom
SERVICIU Romtelecom
are o ofert` promo]ional`
la noul serviciu, ClickNet
Express 512 Light. Clienţii care
contractează serviciul până la
sfârşitul lunii februarie 2007
beneficiaz` de instalarea
gratuit`, iar abonamentul
lunar va fi de 10 euro, fa]` de
15 euro \n afara promo]iei.
ClickNet Express 512 Light
asigură utilizatorilor o
conexiune internet de mare
viteză, 512 kbps pentru
download şi 128 kbps pentru
upload.

Cum \]i
administrezi
finan]ele pe net

HP [i Dell se lupt` pentru
suprema]ia pe pia]a de PC-uri

Produc`tor
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Cot` de pia]`
15,9%
15,9%

7%

4. ACER

5,8%

5. TOSHIBA

3,8%
Sursa: Gartner

Cele mai profitabile companii de pe pia]a de calculatoare sunt cele
americane, urmate la mare distan]` de chinezii de la Lenovo

cu portalul video YouTube
[i re]eaua social` MySpace,
pentru a permite utilizatorilor

s` vizualizeze videoclipuri de
pe cele dou` site-uri direct pe
televizor.
Bogdan Biszok ||||

IPTV la Hollywood
NOU Hollywood-ul pătrunde pe piaţa televiziunilor prin internet
cu un canal on-line, potrivit realitatea.net. Operatorul de
televiziune prin internet Veoh a încheiat recent o înţelegere cu
una dintre cele mai mari agenţii de căutări de talente United
Talent Agency (UTA), care reprezintă actori precum Johnny Depp,
Ben Stiller şi Harrison Ford. Canalul TV, care se va finanţa, în
special, din publicitate, va prezenta tinere talente şi va încerca să
descopere următorul star de la Hollywood.

PORTAL Yahoo a lansat
un nou site, destinat
administrării finanţelor
personale. Pagina conţine
nouă categorii, printre care
planificarea achitării taxelor
de şcolarizare, împrumuturi, planuri de pensii şi
administrarea proprietăţilor
imobiliare. Yahoo Personal
Finance oferă şi informaţii
din domeniu, provenite de
la CNNMoney.com, Consumer
Reports şi Wall Street Journal.

Cel mai rapid
hard disc

Wikipedia a lansat motorul
de c`utare Wikiseek
C~UTARE - Enciclopedia on-line
gratuit` Wikipedia are de cur#nd
un motor de c`utare numit Wikiseek. Motorul este deocamdat`
\n faza beta (produs
pentru teste) [i se va
\mbun`t`]i pe parcurs p#n` la lansarea oficial`. Acesta
se va inspira din
milioanele de articole [i informa]ii
aflate \n baza de
date a Wikipedia.
Aplica]ia
care st` la baza
\ntregii solu]ii a
fost dezvoltat` de Searchme. „De
fiecare dat` c#nd o pagin` este
editat` [i se adaug` informa]ii,

motorul nostru de c`utare devine mai performant”, a explicat [eful de proiect. Sistemul de
c`utare folose[te cuvinte cheie
[i link-urile \n rela]ie cu ele
aflate \n baza de date a
Wikipedia. Rezultatele
c`ut`rii sunt astfel diferite de Google [i pot
\mbun`t`]i experien]a
utilizatorilor. Editorii
implica]i \n Wikipedia
vor supraveghea [i motorul de c`utare, pentru
a se evita spam-ul [i
||||
intr`rile false.

Mai multe informa]ii
www.wikiseek.com

100 de milioane de instalări
pentru Internet Explorer 7
NUM~R - Microsoft a anunţat
că a ajuns la 100 de milioane de
instalări ale browserului Internet
Explorer 7. Compania de analiză
web WebSideStory a confirmat
acest lucru, anunţând că 25% din
utilizatorii de internet din Statele
Unite folosesc acum IE7. Pentru
că IE7 este integrat în Windows
Vista, Microsoft se aşteaptă ca
rata de adopţie să crească şi mai

mult dup` lansarea sistemului
de operare. Internet Explorer 7 a
fost lansat anul trecut \n octombrie [i ofer` protec]ie avansat`
\mpotriva malware-ului [i a atacurilor de phishing.
Microsoft a redus gradul de
expunere la asemenea atacuri
prin \mbun`t`]irea browser-ului
[i printr-o mai bun` informare a
||||
utilizatorilor.

HARDWARE Compania
Seagate Technolgy a introdus
pe pia]` cel mai rapid hard
disc - Savvio 15K, noul
venit al familiei de soluţii
enterprise Savvio SAS de 3,5
inch. Seagate pretinde c`
noul dispozitiv este cu 70
de procente mai mic dec#t
hard discurile de 3.5 inch [i
consum` cu 30 de procente
mai pu]in curent electric
dec#t orice alt disc ce are
15.000 rota]ii pe minut.

Norton compatibil
cu Vista
SECURITATE Symantec a
anun]at c` Norton Internet
Security, Norton AntiVirus [i
Norton Confidential vor fi
compatibile cu Vista \n timp
util. Cele trei programe vor
fi compatibile cu sistemul
de operare Windows Vista
p#n` la lansarea variantei
pentru consumatori, potrivit
reprezentan]ilor companiei.
De asemenea, cei care au
achizi]ionat Norton AntiVirus
2006 [i 2007 [i Norton
Confidential proiectat pentru
sistemul de operare Windows
XP vor primi o ugradare
gratuit` de compatibilizare
cu Vista.
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CONCERT
& PARTY

Old Music
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

DJ Bogdan
Forever Young
Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

21.00

20.30

21.00

PARTY

Onx Club
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

Sangria darts contest

19.00

Sear` folk cu sup` [i invita]ii!!
Emeric Imre
Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

BrainLick cu Yazee
20.00

The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

19.30

Spice Club
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

21.00

Stand-Up Comedy

Famous Bands
Karola by N
21.30
Pia]a Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

Muzic` pentru cunosc`tori
21.00

SUA, aventur`, 2006
Regia: Jonathan Dayton,
Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano
Hollywood Multiplex
Movieplex

Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

Toni Ceb’s sax and vocal live
Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

FILIERA KEBAB

Cinema Europa

13.30, 16.15,
19.00, 21.45
13.30, 16.15, 19.00, 21.45

EXPOZI}IE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SUA-Marea Britanie, film de
anima]ie, 2006
Regia: Henry Anderson,
David Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet
Hollywood Multiplex

14.00, 16.00,
18.00
City Cinema 14.45, 17.00, 19.00, 21.00
Movieplex
15.15, 17.15

BORAT
SUA, comedie, 2006
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela
Anderson
Cinema Patria

14.00, 16.00,
18.00, 20.00

BRASILREIRINHO
Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina,
Ademilde Fonseca
Cinema Union

14.00

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
Hollywood Multiplex
Movieplex

22.15
16.00, 21.30

16.15

13.45, 19.15,
21.30
17.00, 21.45

COD 46

Casa ONU găzduieşte până pe 29 ianuarie expoziţia de
sculptură şi desen a lui Ştefan Daniel Lăzărescu, intitulată
„Compoziţii”. Artistul este membru U.A.P. şi a absolvit
Universitatea de Arte din Timişoara. Lucrările expuse
aduc în prim plan afinitatea autorului pentru exploatarea
liniei şi căutarea unor forme noi şi armonioase. Creaţiile
sale devin astfel „un dialog între detaliu şi ansamblu”.
“Emoţiile conturate pe pânză ajung recompuse în tridimensional, accentuând fascinaţia mea pentru obiectulsculptură", declară Ştefan Daniel Lăzărescu.

Marea Britanie, romantic, 2003
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Tim Robbins, Togo Igawa
Cinema Union

16.00

CR~CIUN CU SC^NTEI
SUA, comedie, 2006
Regia: John Whitesell
Cu: Kristin Davis, Danny DeVito
Movieplex

16.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer,
James Caviezel
Hollywood Multiplex

13.00, 15.45,
18.30, 21.15
Movieplex
14.15, 17.00, 19.30, 22.00
City Cinema
13.00, 15.15,
17.30, 20.00, 22.15

Australia-SUA,
film de anima]ie, 2006
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams,
Hugh Jackman
Hollywood Multiplex

14.45, 17.15,
19.45
Movieplex
13.00, 17.45, 20.00
Corso 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

|N SLUJBA VIE}II
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
Hollywood Multiplex

B-dul. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

15.30

LEMMING
Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsbourg,
Laurent Lucas, Charlotte Rampling
12.00, 14.30,
17.00, 19.30

MAI MULT DEC^T FIC}IUNE

14.00, 16.30, 19.00

SUA, comedie, 2006
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller,
Mickey Rooney
Hollywood Multiplex

12.45, 15.15,
17.45, 20.15, 22.45
City Cinema
13.30, 15.45, 18.15,
20.30, 22.45
Movieplex
13.15, 15.45,
18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
Hollywood Multiplex
Movieplex

13.45, 16.30,
19.15, 22.00
14.00, 16.45, 19.30, 22.15

13 Negru
Filmul gruzinului Géla Babluani a luat premiul pentru cel mai bun film artistic de lungmetraj în cadrul
Festivalului de Film de la Veneţia. Sebastian (George
Babluani) este un tânăr emigrant care duce un trai cam
sărăcăcios. Este muncitor în construcţii. Proprietarul
casei la care lucrează moare în urma unei supradoze,
după ce primeşte o scrisoare ciudată. Presupunând că
acest răvaş i-ar aduce foarte multe beneficii, Sebastian
ia plicul şi hotărăşte să se dea drept destinatar. Urmând
instrucţiunile din scrisoare el intră de dragul banilor
într-un adevărat joc al supravieţuirii care ţine spectatorul cu sufletul la gură. Pelicula alb-negru aduce un
plus tensiunii ascendente.
SAMURAIUL
Fran]a, dram`, 1967
Regia: Jean Pierre Melville
Cu: Alain Delon, Nathalie Delon
Cinema Eforie

13.00

SCANDALOS

Hollywood Multiplex
20.30, 22.45
Movieplex
13.00, 19.15, 21.45

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law
Hollywood Multiplex

15.00, 18.00,
21.00
13.00, 18.30, 21.30

TEATRU

Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485

20.00

TOM DEGE}EL
Regia: Daniel Stanciu
Cu: Liliana Gavrilescu, Cristian
Mitescu, Claudiu Iordan
Teatrul }`nd`ric`
Sala Victoria
Telefon: 315.23.77

10.00

EVENIMENTE
EXPOZI}II

De: Mattias Anderson
Regia: Cristi Hoga[
Cu: Bogdan Costea,
Cristina Dr`ghici

Galeria Simeza
Bdul. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi
20.00

CREATORUL DE TEATRU
De: Thomas Bernhard
Regia: Alexandru Dabija
Cu: Marcel Iure[, Valeria Seciu,
Constantin Dr`g`nescu
Teatrul Act
Telefon: 310.31.03

SECTORUL S

Expoziţie de grafică
Expune: Mircea Nechita

ALERG~TORUL

Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod
Calea Plevnei nr. 61
Telefon: 315.25.42
www.ccs.ro

20.00

De: Emanuel Pârvu
Regia: Emanuel Pârvu
Cu: Emanuel Pârvu, Constantin
Di]`, Gabriel C`linescu

SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig

Movieplex

La Scena
Calea Călăraşilor nr. 55
Telefon: 320.35.67
www.lascena.ro

19.00

FASOLE B~TUT~ M~R
De: Marin Sorescu
Cu: Monica Petcu, Gina Pitulea

Expoziţie de sculptură şi desen
„Compoziţii”
De: Ştefan Daniel Lăzărescu
Casa ONU
Str. Primăverii nr. 48 A
Telefon: 201.78.77
Ultima zi - 29 ianuarie

Expoziţie de grafică
„Ianuarie 2007”
De: Mihai Stănescu
Galeria Artis
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 313.50.10
Ultima zi – 9 februarie

PUBLICITATE

PUZZLE MORTAL 3
SUA, horror, 2006
Regia: Darren Lynn Brousman
Cu: Tobin Bell, Angus MacFadyen,
Dina Meyer
Cinema Gloria

15.00, 17.00, 19.00

RYNA
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Ruxandra Zenide
Cu: Dorotheea Petre
Cinema Elvira Popescu

REDAC}IE
Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

18.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

O NOAPTE LA MUZEU

SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder

Sculptură şi desen
la casa ONU

Cinema Union

Europa

CLASA DE T~NT~L~I

Movieplex

HABANA BLUES
Coproduc]ie, musical, 2005
Regia: Benito Zambrano
Cu: Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin

SUA, comedie, 2006
Regia: Mark Forster
Cu: Will Ferrell, Emma Thompson

C^RTI}A

Hollywood Multiplex

13.00, 15.00, 17.00,
19.00

Cinema Scala

SUA, poli]ist, 2006
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson

Hollywood Multiplex

13.15, 20.15
13.30, 18.00

Germania, ac]iune, 2005
Regia: Anno Saul
Cu: Denis Moschitto,
Nora Tschirner

ARUNCAT LA CANAL

Spice Jazz Night

Fanatik night cu Tibi

Premier`
Hollywood Multiplex
20.00, 22.30
Movieplex
16.00, 20.30, 22.30,

Movieplex

Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

SUA, comedie, 2005
Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore,
David Duchovny

14.00, 16.30, 19.00

FIECARE SE CREDE NORMAL

Hollywood Multiplex

Seara Libera

Chill out music

Cinema Festival
17.15

SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Rudy Youngblood,
Dalia Hernandez

Sear` hard & heavy

13.45, 16.00,
18.15
Movieplex
14.30, 19.15
City Cinema 14.15, 16.45, 19.30,. 22.00

EXCURSIE CU SURPRIZE

APOCALYPTO

What’s up
Str. Slănic nr. 2
Telefon: 0722.331.226

Chill out caﬀe

Hollywood Multiplex

Coproduc]ie, comedie, 2006
Regia: Barry Sonnenfeld
Cu: Robin Williams, Jeﬀ Daniels

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!

Amateurs Night
Café DeKO
B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2 TNB
Telefon: 312.97.38

19.00

ADEV~RATUL SF^R{IT
AL R~ZBOIULUI

Cinema Eforie

Schwarze Tanzen

15.30, 22.15
18.15, 22.30

ERAGON

Polonia, dram`, 1957
Regia: Jerzy Kawalerowicz
Cu: Lucyna Winnicka,
Roland Glowacki

El Comandante
Str. Sf. Ştefan nr. 1
Telefon: 0724.396.043

Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons,
John Malkovich

10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

Cinema Eforie
21.00

The Jack Bar & Rock
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19
Site: www.fire.ro

Cinema Studio

SUA, dram`, 1967
Regia: Mike Nichols
Cu: Anne Bancroft, Dustin Hoﬀman

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

Atmosfera Route 66 &
Harley Davidson

Suburbia
Str. {elari nr. 19

Movieplex
Hollywood Multiplex

ABSOLVENTUL

Big Mamou
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

R & B Soul Food Music!!!
21.00

KARAOKE
Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

21.00

Fran]a, thriller, 2006
Regia: Gela Babluani
Cu: George Babluani,
Pascal Bongard

Open Microphone

DJ Ruky
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 0723.448.080

Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

PREMIER~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy

13 NEGRU

Oldies Party

DJ Jaws
Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

FILME

Telefon: 0722.360.005
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Luni, 22 ianuarie 2007

TVR 1

0.00

Via]a ca-n filme

11.50 Celebrităţile timpului tău
12.00 Ne vedem la... TVR!
13.00 Hannah Montana (s,
SUA)
13.30 Spioanele (s, SUA)
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Sănătate pentru toţi!
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Marele jaf comunist
21.45 Regii blestemaţi (s,
Franţa/Italia)
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Nocturne
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Când nu ai nimic de făcut
(dramă, Franţa) (r)
2.35 Jurnalul TVR (r)
3.40 Regii
blestemaţi
(s,
Franţa/Italia) (r)

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

23.45 Disp`ru]i f`r` urm`

20.30 Diamantul blestemat

21.30

22.10

10.00 Puiul de urs (familie,
Canada/Germania) (r)
11.30 Rebel în California (s,
SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Spionii în vacanţă (comedie, SUA) (r)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie, România)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Răzbunarea lui Logan
(acţiune, SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 Dispăruţi fără urmă (s,
SUA)
0.40 Omul care aduce cartea
0.45 Ştirile PRO TV
1.45 Răzbunarea lui Logan

ACAS~

HALLMARK

9.00 Fetele Gilmore (s, SUA)
(r) 10.00 Culoarea păcatului
(s, Brazilia) 11.00 Pariul iubirii
(s, Mexic) 13.30 Jurământul
(s, SUA/Columbia) 15.30 Iubire
de mamă (s, Mexic/SUA) 17.30
Poveştiri adevărate 18.30
Rebelde (s, Mexic) 20.30 Iubire
ca în filme (s, România) 21.30
SOS, viaţa mea! (s, Argentina)
23.30 Jurământul (s, SUA/
Columbia) (r) 1.15 Poveştiri
adevărate (r) 2.15 Iubire ca în
filme (s, România) (r)

7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Semnul celor patru (poliţist, SUA)
16.00 Observator
16.45 9595 - te învaţă ce să
faci
18.00 Vocea
inimii
(s,
România)
19.00 Observator
20.30 Diamantul blestemat
(aventură, SUA/
Australia)
22.30 Animat Planet Show
23.00 Observator
0.00 Răfuiala (western, SUA)
2.00 Concurs interactiv

DISCOVERY

6.00 La limita legalităţii (S.F.,
SUA) 8.00 Drum în noapte
(dramă, SUA) 10.00 Lumi
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s,
SUA) 12.00 Alegerea lui Christy
(s, SUA) 14.00 Drum în noapte
(dramă, SUA) 16.00 Lumi
diferite (s, SUA) 17.00 Ed (s)
18.00 Alegerea lui Christy (s,
SUA) 20.00 Cleopatra (dramă,
SUA) 22.00 În umbra legii (s)
23.00 Vremuri grele (acţiune,
SUA) 1.00 Cleopatra (dramă,
SUA) 3.00 În umbra legii (s)

11.00 Confruntări şi fiare vechi
12.00 Tehnologie extremă
13.00 Cel mai mortal sezon
din lume 14.00 Ray Mears şi
tehnicile indigenilor 15.00
Cum se fabrică 16.00 Maşini
pe alese 17.00 Automobile
americane
recondiţionate
18.00 Motociclete americane
19.00 Vânătorii de mituri
20.00 Tehnologie extremă
21.00 Truma 22.00 Dr. G, medic
legist 23.00 Constructorii de
motociclete

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

20:20

DOCUMENTAR

Marele jaf
comunist
20:30 AC}IUNE

Răzbunarea lui Logan
Logan Fallon (Eddie
Cibrian) avea 10 ani când
o bandă de gansteri a dat
buzna în casa unde locuia
şi i-a ucis familia. Tatăl
lui era procurorul care
se ocupa de cazul unor
criminali care au hotărât
să-l omoare, pentru a scăpa
de pedeapsă. Băieţelul
a scăpat ca prin minune
pentru că avea un dar deosebit de a simţi pericolul
şi, în timpul masacrului,

a stat ascuns. Logan se
hotărăşte să nu le divulge
poliţiştilor
identitatea
criminalilor, promiţând
că-şi va răzbuna familia
singur. El se mută la unchiul lui, Jake (Chuck
Norris, foto st#nga), care-l
iniţiază în artele marţiale
şi îl pregăteşte pentru
confruntarea finală cu cei
care i-au ucis rudele.
SUA, 1998
Regia: Michael Preece
Cu: Chuck Norris, Joe Spano

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
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TVR 1 prezint`, \n
aceast` sear`, \ncep#nd cu
orele 20.20, un documentar extraordinar „Marele
jaf comunist”. Acesta prezint` povestea incredibilă
a unui mare furt comis în
1959, la 15 ani după ce
comuniştii preluaseră puterea, atunci când un astfel
de fapt părea, practic, imposibil de realizat! Filmul
lui Alexandru Solomon
red` circumstan]ele furtului unei ma[ini a B`ncii
Na]ionale, \n care se aflau
1,6 milioane de lei (aproximativ un milion de dolari
la vremea aceea).

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
I-O-O-S-INABUSITA-EBEN-GAL-EXULTANTI-ARI-TAUN-ACSFORAI-TOCILARA

9
7
2
8
4
1
6
5
3

3
4
7
9
1
8
5
2
6

1
9
6
2
7
5
4
3
8

8
2
5
4
6
3
1
7
9

Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de vineri

SURS~ PROGRAME TV:

Tr`da]i \n dragoste

8.30 Conan aventurierul
(s, Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.45 Echipa de elită (acţiune,
SUA) (r)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Dezastre
în
lumea
sportului
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20 Cele mai uimitoare filme
din lume
19.45 Celularul (s, România)
20.00 Poliţia în acţiune
21.30 Trădaţi în dragoste
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45 Alertă medicală (s, SUA)

TV SPORT
14.15 Handbal masculin, Turneu
calificare C.E. 2008: România
- Letonia 15.00 Ştirile TV
Sport 15.15 Handbal masculin,
Turneu calificare C.E. 2008:
România - Letonia 16.00 Ştirile
TV Sport 16.30 „Bătălia pentru
Anglia": Chelsea - Liverpool
18.30 Ştirile TV Sport 19.00
„Bătălia pentru Anglia", Et.
23: Liverpool - Chelsea 21.00
TV Sport Special 21.30 Ştirile
TV Sport 22.00 World Wrestling
Entertainment, SMACK
PUBLICITATE

15

HBO

Arme [i traume

10.00 Tonomatul DP2
11.30 Egipt
12.30 Poftă bună!
13.00 Fără limite (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Poveste fără sfârşit (s, Canada/Germania)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 E Forum
17.00 Dinotopia
(aventură,
SUA)
18.00 Lecţia de... ştiinţă
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Populaţii străvechi
20.00 EU-RO Case
20.30 Lumea de aproape
21.00 Ora de ştiri
22.10 Arme şi traume (comedie,
SUA)
0.00 Sport extrem (r)
0.30 Familia mea dementă
SUA)

PRO CINEMA
10.20 Lumea PRO CINEMA 11.15
Proiectul Medusa (thriller, SUA)
13.15 Taz-Mania (s, SUA) 13.45
Misterele planetei albastre (r)
14.45 Verdict: Crimă! (s, SUA)
(r) 16.00 Calea misterelor (s,
Canada/SUA) 17.00 Seinfeld (s)
(r) 18.00 Verdict: Crimă! (s, SUA)
19.00 Walker, poliţist texan
(s, SUA) 20.00 Entertainment
News 20.20 Smallville (s, SUA)
21.30 Prietenii tăi (s, SUA)
22.00 Întruparea diavolului
(thriller, SUA)

21.30

Exorcistul: |nceputul

4.55 Coldplay Live
6.00 Jack (comedie, SUA)
7.55 Charly (dramă, SUA)
9.35 Războiul lui Nat Banks
(comedie, SUA)
11.15 Rezervaţia (familie, SUA)
12.45 A treia dorinţă (comedie,
SUA)
14.25 Premiile Academiei Europene de Film 2006
16.00 Doi oameni de încredere
(comedie, Franţa)
17.45 Lorzii din Dogtown
(dramă, SUA/Germania)
19.30 Pe platourile de filmare
(s)
20.00 Frumoasele de la lăptărie
(aventură, SUA)
21.30 Exorcistul: Începutul
(horror, SUA)
23.25 Doamna Harris (dramă,
SUA)
1.00 Deadwood (s, SUA)

MTV
6.00 MTV Wake Up! 7.00
Breakfast Club 9.30 MTV Super
Hits 11.00 My Own (r) 11.30 MTV
Urban 12.30 MTV Siesta 13.30 Us
Top 20 (r) 14.30 Pimp My Ride
(r) 15.00 MTV Classroom 16.00
MTV News 16.30 Popular Music
18.00 Total Request Live 19.00
MTV Popular Music 20.00 MTV
Super Hits 20.30 Euro Top 20
21.30 MTV News (r) 22.00 Where
My Dogs At? 22.30 Trick It Out
23.00 The Rock Chart 0.00 Rock
Music @ MTV!

16
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BERBEC

DIVERTISMENT

21 MARTIE - 20 APRILIE

Drumurile lungi nu mai pot fi ocolite, mai
ales că poate fi vorba [i de recuperarea
unor sume de bani ori de semnarea unor
contracte. Pentru celibatari, vor avea loc
schimbări „spontane” de stare civilă.
S–QB–VN–V
TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Vă stăpâne[te o curiozitate care vă îndeamnă
să experimenta]i o mul]ime de lucruri noi.
Reac]iile anturajului vă accentuează starea
de sensibilitate emo]ională [i adopta]i alte
metode de reac]ie [i comunicare.
S–QB–QN–Q
GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
Rela]iile parteneriale sunt foarte încordate
[i dori]i din tot sufletul să scăpa]i de cei
care nu reu[esc să vadă decât păr]ile dv.
negative. V-a]i săturat de repro[uri din
partea partenerului de cuplu.
S–VB–QN–V
RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Privi]i cu mult scepticism încercările celor
din anturajul familial, dar trebuie să recunoa[te]i că [tiu să exploateze [ansele [i să
se afirme, chiar dacă unele rude sunt tinere. Surprizele sunt trăite din plin de to]i.
S–QB–QN–Q
LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Nu reu[i]i să-l face]i să în]eleagă pe partenerul dv. de cuplu că este bine să începe]i
încă de acum pregătirile pentru o aniversare comună, măcar făcând ni[te rezervări.
Tensiunile cresc până seara.
S–W B–VN–V
FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Rămâne]i din nou fără mijloace financiare suficiente [i nu mai ave]i răbdare să le
explica]i \n amănun]ime rudelor partenerului de cuplu ce ar trebui să facă pentru ca
toată lumea să fie mul]umită.
S–QB–WN–W
BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Reu[i]i să vă pune]i o parte din planuri în
aplicare [i să vă diversifica]i activită]ile, dar
nu mai ave]i timp pentru ocupa]iile casnice
cotidiene. Pentru moment, nu vă mai deranjează că face]i multe drumuri.
S–VB–QN–W

7

SUDOKU

presupune
completarea
careului de 81
c`su]e dup`
O SINGUR~
REGUL~: orice
rând, orice
coloan` [i
oricare p`trat
de 3x3 c`su]e
s` con]in` o
singur` dat`
fiecare cifr`
cuprins`
\ntre 1 [i 9.

5

CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
O parte dintre partenerii dv. vă încurajează
să men]ine]i dorin]a de schimbare [i declară că vă vor ]ine necondi]ionat. Dupăamiază, preocupări maxime pentru ajutarea
unor rude foarte bolnave.
S–QB–VN–Q
V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Persoana iubită reu[e[te să vă demobilizeze
prin nesiguran]a manifestată [i prin încercarea de a vă convinge subtil că nu ave]i
mari [anse să ob]ine]i ce dori]i. Vă ajută din
nou prietenii să ob]ine]i ceea ce vre]i!
S–VB–QN–W
PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Este de preferat să le expune]i [efilor proiectele dv. de schimbări profesionale, înainte de a vă impune ei măsuri mult mai
pu]in clare. Ave]i discu]ii prelungite pentru
modificarea sistemului de salarizare.
S–QB–QN–Q
LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc
V - sus; Q - mediu; W - jos

Rubric` realizat`
de Tina Rizea
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REBUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIZIUNI
1
ORIZONTAL: 1) Mărturisire la preot. 2) În voal!
– Drastic. 3) A se murdări (pop.) – Astfel. 4) A se
2
asfixia în apă – Extreme de tonaj! 5) Care n-a plecat
3
– Fosă nazală. 6) Gospodar la oraş – Necredincios.
7) În cete! – A da dovadă de avariţie. 8) Plic gol! – A
4
da dreptul. 9) Legat de creşterea păsărilor – Umplut
la moară. 10) Maşină de tăiat lemnele – Bară de
5
metal.
6
VERTICAL: 1) Venire – Cal negru sau roşcat cu pete
7
albe. 2) Lipici de cizmar – A potrivi nevoilor. 3) Mirat
8
– Ieşit! 4) Referitor la primăvară – Spini. 5) Abuz –
Deplasare în aer. 6) Uricar – Sprinten. 7) În şagă! –
9
Butoi de stejar. 8) Omăt – A vântura. 9) Îndrumare.
10) Caturi – Exclamaţie pentru a privi ceva (pop.).
10
INTEGRAM~
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SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Sunte]i pe deplin mul]umit de noua a[ezare
a situa]iei financiare [i inten]iona]i să le
„răspunde]i” [efilor printr-o activitate sus]inută, permisă de energia vitală maximă [i
de ideile de excep]ie.
S–QB–VN–V
S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Este evident pentru toată lumea că v-a]i
schimbat foarte mult [i că în curând ve]i
stabili noi „recorduri” profesionale demne
de invidia adversarilor dv. Migrenele spontane vă limitează programul de lucru.
S–W B–QN–V

Luni, 22 ianuarie 2007
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Vas de
gunoi

Ho]ii

Cup`

Chemarea
c#inelui

R`ni



Man[oane
|ngust la
minte

Sup`rate

Ciolan

Personalit`]i

Cel ce pune
anun]uri

Za

|n col]!

Gigel \i spune mamei:
- Mam`, ieri, dup` ce-ai plecat
de-acas`, a venit o tanti blond`
[i frumoas` [i s-a dus cu tata \n
camer` [i...
Mama-sa \l \ntrerupe:
- {tii ce, s` repe]i asta c#nd vine
taic`-tu acas`!
Ajunge acas` tat`l, mama \i face
semn copilului, iar acesta reia:
- {i cum \]i spuneam, mam`, ieri
c#nd tu n-ai fost acas`, a venit o
tanti blond` [i s-a dus cu tata \n
camer` [i...
- {i? {iiiii? \ntreab` mama
ner`bd`toare.
- {i tata a t`v`lit-o-n pat exact
a[a cum te t`v`le[te pe tine de
obicei po[ta[ul...

|n ciur!
B`[ic`
de ap`
Parte a
urechii
Lipsit de
memorie

|n lun`!
Reu[it`
la rugby

Actri]a
spaniol`
din imagine
(Carmen)
A chema



Nun`
Triunghi
de stof`

|n plan!

Afirma]ie

Vorba
ursului
Cilindru
gol
Curs!

Dote
Eliberat de
\nc`rc`tur`

La piscin`, supraveghetorul urla
disperat la un b`ie]el:
- Nu mai face pipi \n piscin`!
B`ie]elul, foarte mirat [i ru[inat,
r`spunde:
- Da‘ toat` lumea face...
Supraveghetorul url` [i mai tare:
- Da, dar nu de pe trambulin`!

Obicei
religios

Doi poli]i[ti g`sesc trei grenade
\ntr-o groap`.
- Ce ne facem cu ele?
- Le ducem la sec]ie.
- {i dac` explodeaz` una pe drum?
- Spunem c` am g`sit doar dou`.

Fi]i glume]i [i
trimite]i bancuri
Compact v` a[teapt` bancurile,
\nso]ite de nume [i v#rst`, la
ionut.zgondoiu@compact.info.ro
Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Stil & Turism .... VINERI Night Fever

