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Peste 700.000 de 
euro-locuri de munc`
V` prezent`m situa]ia joburilor vacante din UE [i Spa]iul Economic European

Dac` dori]i s` lucra]i 
\n statele Uniunii Europene sau 
\n cele din Spa]iul Economic 
European, pute]i afl a num`rul 

locurilor disponibile de pe site-ul 
www.eures.europa.eu. Cele mai 
multe locuri vacante sunt \n 
Germania (peste 190.000) [i \n 

Fran]a (peste 52.000), \n timp ce 
\n Marea Britanie num`rul jobu-
rilor a sc`zut de pe o zi pe alta cu 
97,78%!  Pag. 4

NIGHT FEVER

Cum po]i deveni DJ cu patalama
Atestatele se ob]in bianual, fiind recunoscute de Ministerul Muncii Pag. 10

ULTIMA OR~ ... 22:38 ... Pre[edintele Bangladesh-ului declar` stare de urgen]` [i am#n` alegerile legislative...

BUCURE{TI

Pag. 8

Credite \n lei 
sau \n euro?
Ce trebuie s` ave]i \n vedere 
\naintea unui \mprumut pentru 
nevoi personale  Pag. 6

250 de 
milioane $ 
\n 5 ani!
At#t va primi 
David Beckham, 
din august, 
pentru cei cinci ani
de contract la  
clubul american 
Los Angeles Galaxy

Dana Deac, noua 
[ef` de la TVR 1
Ex-moderatoarea Antenei 3 preia 
func]ia de director al canalului 1 
de la TVR  Pag. 11

Adio, autobuzelor 
poluante
|n 2007, prim`ria va renun]a la 
un sfert din ma[inile afl ate \n 
parcul auto RATB  Pag. 3

ECONOMIE

PEOPLE

NA}IONAL

SPORT
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12° posibile 
precipita]ii

r`s`rit

  8:00 16:46 
apus

Duminic`: 11°

Ast`zi: 

Minimum 2°   / Maximum 12° 

VREMEA   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

cer senin
Luni: 8°

cer par]ial 
noros

S#mb`t`: 8°

cer par]ial 
acoperit
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FII FOTOREPORTER |N BUCURE{TI  |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său. 

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!

Europa, România, Bucureşti, sector 4, Drumul Găzarului, 
ianuarie 2007. Doina

ANL construie[te 
3.000 de case

PROMISIUNI  Conducerea ANL 
promite c` va construi \n 2007 
trei mii de apartamente, pen-
tru a le oferi cu chirie tinerilor. 
Săptămâna viitoare vor fi  inau-
gurate primele apartamente 
amplasate în cartierul Brâncuşi. 
90 de apartamente din cele 350 
construite în cartierul Brâncuşi 
vor fi  date \n folosin]`. „Crite-
riile sunt: vârsta sub 35 de ani, 
familişti, nu au locuinţă sau 
au fost evacuaţi”, a declarat 
Gheorghe Popescu, director 
ANL.

Biroul unic 
se deschide 
la sf#r[itul anului
INI}IATIV~  Biroul Unic, unde 
bucureştenii vor putea depune 
solicitările adresate Primăriei 
Capitalei, va deveni funcţional 
până la sfârşitul acestui an, 
a anunţat primarul Adriean 
Videanu. Cererile vor fi  depuse 
la un singur birou, iar în 
termen de cel mult 30 de zile 
reprezentanţii primăriei vor 
comunica r`spunsul. Biroul 
Unic va funcţiona la parterul 
unei clădiri situate vizavi de 
sediul Primăriei Capitalei de pe 

Bd. Regina Elisabeta, pe fostul 
amplasament al Restaurantului 
Copli.

Spectacol chinezesc 
la Opera Na]ional`
SHOW  Teatrul Chinezesc de 
Operă în stil Sichuan va susţine, 
pe 15 ianuarie, la Opera Naţi-
onală, un spectacol de dans 
tradiţional chinezesc, specifi c 
provinciei Sichuan. Evenimentul 
este organizat de Ambasada 
Republicii Populare Chine-
ze, Ministerul Culturii [i Niro 
Group. Caracteristică acestui 
stil de operă este „schimbarea 
măştilor”. Artiştii schimb` mai 
mult de zece măşti în mai puţin 
de 20 de secunde. Tehnica este 
considerată secret de stat. În 
China există doar două sute de 
artişti autorizaţi să interpreteze 
această reprezentare. 

Concurs Eminescu 
în Parcul Obor
|NTRECERE  Un concurs cu pre-
mii pentru cunoscătorii operei 
lui Mihai Eminescu va avea loc 
luni, în Parcul Obor din faţa 
prim`riei sectorului 2. Intitulat 
„Efectul Eminescu”, concur-
sul include probe de recitare, 
lectură de poezie într-o limbă 
de circulaţie internaţională, 
interpretare de romanţe şi 
cântece pe versurile poetu-
lui, întrebări-fulger despre 
opera eminesciană şi altele. 
Câştigătorii vor primi cărţi în 
ediţii de lux, CD-uri şi DVD-uri 
despre viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu.

Spaniolii refac 
Hotelul Ci[migiu

HOTEL - Pentru moment, oa-
menii companiei lucreaz` la 
proiecte, caut` materialele ne-
cesare consolid`rii [i alearg` 
dup` aprob`ri, ne-au decla-
rat reprezentan]ii Hercesa. 
Arhitec]ii au proiectat pentru 
cl`dire [i c#teva spa]ii comerci-
ale [i birouri.

Spaniolii vor investi pen-
tru cl`dire, dar [i pentru alte 
c#teva proiecte imobiliare din 
Capital`, zeci de milioane de 
euro. Doar blocul Ci[migiu va 
goli buzunarele fi rmei de 6 mi-
lioane de euro. 

Pe Bulevardul Elisabeta, fos-
tul hotel este acoperit de praf, 
iar geamurile sunt b`tute \n 
cuie. Nu toate, doar cele care 
au r`mas \ntregi. Arat` ca o 
ruin`, \ns` pe aproape toat` 
suprafa]a hotelului troneaz` un 
banner ce anun]` schimbarea. 

Atunci c#nd au cump`rat hote-
lul, spaniolii au promis c`-l vor 
introduce \n circuitul turistic al 
Bucure[tiului. 

Ibericii mai construiesc un 
ansamblu de locuin]e cu spa]ii 
comerciale pe o suprafa]` de 
trei hectare, pe terenul unde a 
fost fabrica de p#ine Titan, dar 
[i un cartier reziden]ial \n zona 
Orhideelor. 

Pe vremuri, \n hotel 
„Ci[migiu” func]iona ber`ria 
Gambrinus, singurul loc unde 
se vindea bere la halb` la un 
leu [i jum`tate. Cl`direa a fost 
retrocedat` de Traian B`sescu, 
\n 2001, pe vremea c#nd era 
primar. Speciali[tii atest` fap-
tul c` Hotelul „Ci[migiu” a fost 
prima cl`dire construit` pe 
Bulevardul Elisabeta, \n 1912, 
de arhitectul Nicolas Pissiota. 
Familia arhitectului a de]inut 

hotelul p#n` \n 1948, c#nd a 
fost na]ionalizat` de comuni[ti. 
Dup` revolu]ia din 1989, imo-
bilul a redevenit hotel, apoi 
c`min studen]esc. A fost scos 
din uz \n 1995. 

 Alexandra Du]ulescu ||||

TRAFIC - Statisticile Poliţiei Ru-
tie re ar at` c` rom#nii sunt vite-
zomani. O mare parte dintre 
permisele de con ducere a fost ri-
dicat` pentru de păşirea vitezei re-
gulamentare. Alt` problem` a po-
li]i[tilor sunt [oferii care de p`[esc 
neregula mentar, trec pe culoarea 
roşie a semaforului sau depăşesc 
coloana de maşini. Cei care r`m#n 
f`r` permis reu[esc cu greu s`-l 
recupereze. Po liţiştii acuz` slaba 
pregătire a conduc`torilor auto. 
Potrivit re  pre zentan]ilor Poli]iei 
Rutiere, o mare parte dintre [oferi 
se ba zeaz` pe experien]a la volan, 
igno r#nd faptul c` de la \nceputul 
anu lui a intrat \n vigoare un nou 
Cod rutier.  ||||

PE SCURT   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bucure[tenii sunt vitezomani [i trec pe ro[u

Noul Cod rutier nu iart` nici cea mai mic` abatere

Fostul Hotel „Ci[migiu”, afl at \n „buricul t#rgului“, se 
va transforma \ntr-un apart-hotel. Numele va r`m#ne 
acela[i „Ci[migiu”, iar cl`direa va fi ref`cut` de un in-
vestitor spaniol, compania Hercesa. Odat` cu hotelul, va fi 
restaurat` [i una dintre cele mai vechi ber`rii, Gambrinus.

Ber`ria Gambrinus a r`mas 
doar o sigl` pe un perete

Cl`direa ridicat` de arhitectul Nicolas Pissiota va fi transformat` de iberici \n hotel



 
 

PRIM~RII |||||||||||||||||||||||
Bilan]ul St`rii Civile
SECTORUL 3  |n 2006 s-au 
c`s`torit 3.219 de cupluri, au 
avut loc 2.745 de naşteri şi 
3.260 decese. Cei care doresc 
s` afl e informa]ii legate 
de actele necesare unui 
eveniment se pot adresa 
Serviciului Stare Civilă din str. 
Matei Basarab nr. 79. Telefon 
323.33.52 interior 135. 

Mormane de gunoi
SECTORUL 5  Prim`ria a cur`]at  
terenul viran de pe strada 
N`bucului. |n scurt timp, 
locuitorii din zon` au avut o 
surpriz`: mald`rul de gunoaie 
s-a ridicat la loc. Cei care 
stau \n zon` au observat doi 
b`rba]I care desc`rcau moloz. 
C#nd autorit`]ile vor g`si 
vinova]ii, le vor da o amend` 
\ntre trei [i cinci sute de lei. 

Plata pentru 
parcarea 
de re[edin]` 
SECTORUL 6  |ncep#nd de luni, 
15 ianuarie, pot fi  achitate 
tarifele pentru locurile de 
parcare. Suma care trebuie 
platit` pentru un loc \ntr-un 
parcaj de re[edin]` se achit` 
pe zone: Zona A - 76,65 lei, 
Zona B - 58,40 lei, Zona C 
- 47,45 lei, Zona D - 36,50 lei. 
Programul de lucru cu publicul 
este: luni, mar]i [i joi, \ntre 
orele 08.30 - 13.00 [i 14.00 
- 16.30; miercuri, \ntre orele 
08.30 - 13.00 [i 14.00 - 18.30, 
iar vineri, \ntre orele 08.30 - 
13.00 [i s#mb`ta, 9.00 - 13.00. 
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PUBLICITATE

DECIZIE - Primăria Capi-
talei a decis ca primele 
maşini a căror circulaţie 
s` fi e interzisă pe străzile 
ora[ului s` fi e camioanele 
de tip „Raba”, utilizate de 
fi rmele de construcţii, pre-
cum şi de Administraţiile 
Domeniului Public, fi rme 
de salubrizare sau alte regii 
subordonate PMB. Prima-
rul general Adriean Videa-
nu a declarat că fi rmele şi 
regiile care deţin astfel de 
camioane, care au o vechi-
me de 30-40 de ani, vor 
avea la dis po ziţie doar un 
an pentru a-şi înnoi parcul 
auto. În Bucureşti au fost 
înfi inţate 18 puncte care 
monitorizează poluarea so-
noră şi chimică. Controale-
le vor fi  efectuate de către 
Poliţie, Inspecţia Primăriei 
şi Garda de Mediu. 

Înainte de a institui 
res tricţii, PMB va consul-
ta specialiştii, pentru a 
sta bili limita de poluare 
ac ceptabilă, dar şi agenţii 
economici, cu care va nego-
cia termenul pen tru înnoi-
rea parcului auto. Vi deanu 
a decis ca in ter dicţiile de 

circulaţie im puse maşinilor 
proprie tate personală să 
intre în vi goare doar după 
fun damen tarea proiectului, 
„astfel încât să nu fi e nevo-
ie de o modifi care”. „Pre-
fer să am o consultare mai 
înde lungată, dar să rezulte 
un document în regulă”, a 
conchis Videanu. 

Statistica RAR este 
alarmantă

Potrivit Registrului Auto 
Ro mân, 87% dintre cele 
5.900 de autovehicule veri-
fi cate în trafi c, anul trecut, 

în Bucureşti şi în judeţul 
Ilfov, aveau defi cienţe teh-
nice. 3.130 nu respectau 
nor mele, printre probleme-
le con statate numărându-se 
funcţionarea defectuoasă a 
dis pozitivelor de ilu mi nare 
şi semnalizare, sta rea ne-
corespunzătoare a şa siului, 
caroseriei, pneu rilor, a sis-
temului de direcţie sau frâ-
nare. 937 de maşini aveau 
sistemele de frânare inefi -
cace, iar 1.800 depăşeau 
cu mult normele maxime 
legale de poluare. 

 Dana Lascu ||||

LANSARE - Compania aeriană 
low-cost Wizz Air va oferi 700 de 
bilete dus-întors gratuite, cu oca-
zia lansării, de la 15 ianuarie, a 
cinci curse noi cu plecare de pe 
Aeroportul B`neasa din Bucu-
reşti. Biletele pot fi  câştigate pe 
loc, prin tombolă, în cadrul unui 
eveniment special organizat du-
minică în piaţa George Enescu, 
lângă Ateneul Român, între orele 
16.00 – 19.00. 

Pentru a participa la tombo-
lă doritorii trebuie să poarte, 
la manifestare, un obiect vesti-

mentar roz (culoarea compani-
ei) sau să prezinte un alt obiect 
sau accesoriu de aceeaşi culoare. 
C#ştigătorii îşi vor primi premii-
le pe loc, sub formă de vouche-
re. Acestea se vor putea utiliza 
pe ruta şi conform datelor deja 
înscrise pe vouchere, în limita 
unui credit de 300 RON, pentru 
a zbura la alegere către oricare 
dintre cele cinci noi destinaţii: 
Barcelona, Londra, Roma, Dort-
mund sau Budapesta. Niciun cost 
suplimentar nu se va aplica vou-
cherelor c#ştigătoare. D.L. ||||

ONG-urile nu vor blocuri 
în Piaţa Revoluţiei
PROTEST  Mai multe organizaţii non-guvernamentale, artişti, scriitori, 
profesori şi jurnalişti cer Ministerului Culturii şi Parlamentului stopa-
rea planurilor Primăriei Capitalei de reconfigurare a Pieţei Revoluţiei. 
Societatea civilă este numulţumită de faptul că „în cea mai importantă 
piaţă culturală, istorică şi de patrimoniu, singura rămasă neatinsă de 
comunişti – Piaţa Palatului Regal” se ridică un bloc cu o arhitectură 
total contrastantă şi există un proiect pentru alte două blocuri de 30 m, 
ce vor ascunde Ateneul Român şi Palatul Regal Român. ||||

Primele rable interzise \n ora[
vor fi „rabele” primăriei Capitalei

25% din autobuzele RATB sunt poluante
NORME  Un sfert din autobuzele din parcul auto al Regiei Autonome de Transport 
Bucureşti (RATB) sunt echipate cu motoare care încalcă normele europene de mediu. 
Acestea urmează să fie scoase din uz în cursul acestui an. Restul - circa 75% - cores-
pund normelor de poluare Euro I, II şi III. Acestea fac parte dintr-un contract semnat 
de RATB cu Mercedes pentru 500 de autobuze, din care 400 circulă deja pe străzile 
Capitalei. ||||

Autobuzele vechi vor disp`rea primele de pe strad`

Pentru un abonament redus 
la metrou stai la coadă şi patru ore
INSTANTANEE - Cititorul nos-
tru Alexandru Dan ne-a tri-
mis cele două instantanee 
al`turate, surprinse în timp ce 
încerca să-şi cumpere un abo-
nament:

„Suntem în U.E., dar cozile 
interminabile de la casele de 
abonamente pentru studenţi 
ne aduc aminte de cozile din 
comunism, la carne sau ouă. 
Am stat 10 minute la coada 
care nu s-a mişcat niciun pas 
şi am decis să îmi iau o simplă 
cartelă cu 2 c`l`torii. Erau la 
r#nd colegi care st`teau de 
3-4 ore.  ||||

Wizz Air dă 700 de bilete 
gratuite pe rute europene
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Bucureştenii vor câştiga mai mult
PROGNOZĂ Diferenţele privind produsul intern brut pe locuitor dintre 
Bucureşti şi celelalte regiuni ale ţării se vor mări în următorii doi ani, 
arată studiul Comisiei Naţionale de Prognoză. CNP anticipează o creşte-
re economică de 7,2% în 2007 şi de 6,8% în 2008 pentru Capitală. An-
gajaţii din Bucureşti vor câştiga cu 31% mai mult decât media naţională 
în perioada 2007-2008, cele mai mici câştiguri urmând să fie în judeţele 
din centru, cu aproape 12% mai puţin decât media pe ţară. ||||

La Politehnic`, ai de stat la coad` Nici la Eroilor situa]ia nu este roz



 
 

PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Alert` pe SMS
BISTRI}A-N~S~UD  Peste 
200 de primari, viceprimari 
şi secretari de primării din 
Bistriţa-Năsăud vor primi, 
începând din aceast` lun`, 
informaţii privind alarmările 
publice prin intermediul 
telefonului mobil. Noul sis-
tem de alertare prin SMS va 
înlocui transmiterea prin fax 
a avertizărilor meteorologi-
ce, dovedit` inefi cient` \n 
condi]iile \n care informa]iile 
ajungeau la primari prea 
t#rziu. 

Nou punct 
de frontier`

SIGHETU MARMA}IEI  Un nou 
punct de frontier` va fi  des-
chis luni la Sighet-Solotvino, 
\n prezen]a pre[edintelui 
Traian B`sescu [i a omolo-
gului s`u ucrainean, Viktor 
Iuşcenko (foto). Cei doi [efi  
de stat vor participa [i la 
inaugurarea podului istoric 
peste Tisa, informeaz` 
pre[edin]ia.

Congres 
extraordinar PNL
{EDIN}~  Liberalii se întru-
nesc ast`zi [i m#ine \ntr-un 
congres extraordinar. For-
maţiunea liberală îşi va ale-
ge, pentru doi ani, formula 
de conducere. Primul-minis-
tru C`lin Popescu T`riceanu 
este singurul candidat la 
preşedinţia PNL.

Malarie 
la Timi[oara
DIAGNOSTIC  Un bărbat din 
Timiş, în vârstă de 40 de 
ani, este internat la Spitalul 
de Boli Infecţioase „Victor 
Babeş” din Timişoara cu diag-
nosticul de malarie. Potrivit 
reprezentanţilor Autorităţii 
de Sănătate Publică Timiş, 
b`rbatul a lucrat într-o ţară 
africană. |n prezent, el este 
sub tratament de speciali-
tate.

Primar [i deputat, 
coda[i la doctorat 
EXMATRICULARE  Primarul 
Gheorghe Nichita, liderul 
PSD Iaşi, şi deputatul Relu 
Fenechiu, liderul PNL Iaşi, 
au fost exmatriculaţi de la 
Universitatea „Al. I. Cuza”, 
la propunerea senatului, 
de către liderul PLD Iaşi, 
Dumitru Oprea, rectorul 
universit`]ii. Potrivit lui 
Oprea, Gheorghe Nichita s-a 
\nscris la doctorat în urmă cu 
nouă ani. El nu şi-a susţinut 
însă nici un referat şi a fost 
dat afară din acest motiv.
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Peste 700.000 de locuri de 
munc` disponibile \n UE
Locurile de munc` vacante \n statele UE [i Spa]iul 
Economic European (SEE) sunt publicate pe site-ul EURES, 
se arat` \ntr-un comunicat al Ministerului Muncii, 
Solidarit`]ii Sociale [i Familiei (MMSSF).

OFERT~ - Cele mai multe locuri 
de munc` disponibile sunt \n 
Germania (peste 190.000) [i \n 
Fran]a (peste 52.000). S-a \nre-
gistrat o involu]ie spectaculoas` 
\n cazul Marii Britanii, unde 
num`rul de locuri de munc` 
e mai mic cu 255.583, ceea ce 
reprezint` o sc`dere de 97,78% 
- de la 261.377 \n 10 ianuarie 
2007, la 5.794 \n 11 ianuarie 
2007. 

De asemenea, conform date-
lor oferite de Direc]ia Eviden]` 
[i Monitorizare din cadrul MM-
SSF, prin Departamentul Munc` 
\n Str`in`tate (DMS), [i \n cazul 
Cehiei s-a \nregistrat o involu]ie 
de 66.602 locuri de munc` va-
cante. 

Dintre statele care nu au 
impus m`suri tranzitorii, Fin-
landa are cea mai mare ofert` 
de locuri de munc`  (28.338). 
Cu excep]ia Suediei, care a 
anun]at aproximativ 12.000 de 
posturi vacante, celelalte ]`ri 
care nu au impus m`suri tranzi-
torii au sub 10.000 de locuri de 
munc`. Re]eaua EURES a fost 
creat` \n scopul facilit`rii libe-

rei circula]ii a for]ei de munc` 
\n UE [i reprezint` colaborarea 
dintre Comisia European` [i 
serviciile publice de recrutare 
din statele membre, c`rora li 
s-au al`turat Norvegia, Liech-
tenstein, Islanda [i Elve]ia, in-
formeaz` Hotnews. 

Re]eaua ofer` asisten]` pen-
tru angajatori [i pentru cei care 
doresc s`-[i g`seasc` un loc de 
munc` \n ]`rile membre UE. 
Poate fi  accesat` la adresa de 
internet www.eures.europa.eu. 

|n statele care au impus 
Rom#niei m`suri tranzitorii pri-
vind circula]ia for]ei de munc`, 
accesul la locurile vacante se 
realizeaz` \n baza acordurilor 
bilaterale pe care Rom#nia le 
are \ncheiate [i/sau \n baza 
legisla]iei pentru lucr`torii 
rom#ni. Pentru cele zece state 
membre ale UE care nu au im-
pus restric]ii privind accesul pe 
pia]a muncii, lucr`torii rom#ni 
pot s` aplice pentru aceste 
posturi, f`r` alte formalit`]i, 
\n acelea[i condi]ii precum 
cet`]enii statelor respective. 

 Mihaela R`ileanu ||||

|nscriere \n baza de date
ANUN}  Oficiul pentru Migra]ia Forţei de Muncă organizează, la 
sediul din str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, p#n` pe 31 ianuarie, în-
scrieri în baza de date pentru persoane de sex feminin care doresc să 
lucreze în străinătate în domeniul agricol. 

Situa]ia locurilor de munc` vacante, ieri, din ]`ri UE, Spa]iul Eco-
nomic European [i Elve]ia, afi[ate pe portalul EURES  

Nr. locuri vacante
la 11.01.2007
Nr. locuri vacante
la 11.01.2007

Nr. crtNr. crt

1

2
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4
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7

8

9

10

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

191.552

63

52.683

562

28.338

15.297

12.456

5.794

4.485

3.105

Germania

Fran]a

Finlanda

Irlanda

Suedia

Marea Britanie

Italia

Austria

Cehia

Spania

191.552
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52.683

562

28.338

15.297
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4.485

3.105

Germania

Fran]a

Finlanda

Irlanda

Suedia

Marea Britanie

Italia

Austria

Cehia

Spania

Situa]ia locurilor de munc` disponibile   

Rom#nii, for]` de munc` \n Italia
RESURSE  Cea mai mare organizaţie agricolă din Italia, Coldi-
retti, deschide birouri de consultanţă pentru românii care vor să 
lucreze în agricultură, anun]` agen]ia Adnkronos. Coldiretti este 
cea mai importantă organizaţie de agricultori din Italia şi una din 
cele mai importante din Europa. Una din zonele unde este nevoie 
de români este regiunea Molise. Aici românii constituie, nu-
mai în provincia Campobasso, 11% din cei circa 3.000 de străini. 
Organiza]ia inten]ioneaz` s` ajute neo-comunitarii în procedurile 
birocratice preliminare angajării. Astfel, \n toate sediile Coldiretti 
din Molise vor fi deschise birouri de consultanţă speciale pentru 
cetăţenii români care vor să lucreze în agricultură.
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NEOBI{NUIT  |n curtea unui spital din Buz`u magnoliile au \mbobocit [i 
sunt pe punctul de a \nfl ori. Mai mult, din cauza temperaturilor ridica-
te, planta]iile pomicole au intrat \n vegeta]ie.  ||||

|n ianuarie, \nfl oresc magnoliile!
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Anton Pandrea este noul 
preşedinte al CSM
ALEGERI - Membrii Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM) 
[i-au desemnat ieri conducerea 
pe o perioad` de un an. Noul 
pre[edinte al CSM, judec`torul 
Anton Pandrea, a fost ales cu una-
nimitate de voturi. Vicepre[edinte 
al consiliului a fost numit pro-
curorul Dan Chiujdea, care a 
ob]inut 13 voturi favorabile [i 
patru \mpotriv`. Noul pre[edinte 
CSM a amintit ieri problemele ad-
ministrative cu care se confrunt` 
sistemul judiciar, cea mai acut` 
fi ind cea a resurselor umane de 
la ministerul public de profi l. 
Anton Pandrea este pre[edinte al 
Sec]iei penale a instan]ei supre-
me [i a fost numit judec`tor pe 
via]` la |nalta Curte de Casa]ie [i 
Justi]ie \n perioada c#nd Rodica 
St`noiu era ministru al justi]iei. 
Conform legii, pre[edintele [i 
vicepre[edintele CSM sunt ale[i 
de plen, \n prezen]a a cel pu]in 
15 membri ai consiliului. De 
asemenea, este necesar votul 
majorit`]ii membrilor CSM.

Preşedintele Traian Băsescu, 
invitat la şedinţa CSM de ieri, a 
cerut consiliului s` îi sancţioneze 
pe preşedinţii de instanţe care 
se fac vinovaţi de management 
defectuos, dar şi pe procurorii 
ale căror dosare sunt respinse de 
judecători pe motive procedura-

le. Traian Băsescu apreciaz` că 
membrii CSM au progresat faţă 
de anul trecut, deoarece aceştia 
recunosc faptul că există defi -
cienţe \n sistem. Şedinţa CSM 
a fost întreruptă, timp de o oră 
şi jumătate, din cauza protes-
telor unui grup de membri ai 
Asociaţiei victimelor magistra-
ţilor. De ranjat de protestatarii 
care vociferau în faţa sediului 
CSM, Traian Băsescu a suspen-
dat dezba terea magistra]ilor. Nu 
este prima manifesta]ie de stradă 
pe care asociaţia o organizea-
ză. În ultimii trei ani, membrii 
asociaţiei s-au strâns deseori în 
faţa tribunalelor şi parchetelor 
din Bucureşti, anun]` Realitatea 
TV.   ||||

Judec`torul Anton Pandrea este 
noul pre[edinte al CSM
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„The Guardian“: Sibiul, \ntre 
primele 10 destina]ii ale lumii
TOP - Municipiul Sibiu, cu sta-
tutul său de Capitală Culturală 
Europeană a anului 2007, a fost 
inclus de cotidianul „The Guardi-
an” pe unul dintre primele zece 
locuri \n clasamentul celor „50 de 
destina]ii turistice fabuloase ale 
lumii”. În grupajul de informa-
ţii turistice, accesibile la adresa 
de web http://travel.guardian.
co.uk, Sibiul se afl ă pe poziţia a 
noua, devansat, printre altele, de 
New York, Londra, Pisa, Paler-
mo, Chicago şi Paris. Principalele 
puncte de atracţie menţionate de 
cotidianul britanic sunt titulatura 
de Capitală Culturală Europeană 
şi frumuseţile centrului ora[ului, 
cu amestecul de arhitectură isto-
rică, mergând de la gotic până la 

Art Nouveau, fortifi caţiile Sibiu-
lui şi bogata viaţă culturală din 
oraş.   ||||
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Coliziune \ntre 
elicoptere britanice
LONDRA  Un bărbat a murit 
şi alţi doi au fost răniţi grav, 
în timpul coliziunii dintre 
două elicoptere ale Forţei 
Aeriene Regale, la Tern Hill, 
\n vestul Angliei. Un purtă tor 
de cuvânt al serviciului de 
ambulanţă a afi rmat că în fi e-
care elicopter se afl au două 
persoane. Una dintre ele a 
sc`pat nev`t`mat`. 

50 de localit`]i 
f`r` curent electric
MOLDOVA  Cel puţin 50 de 
localităţi din Republica 
Moldova, afectate în urmă 
cu o săptămână de intem-
perii, continuă să rămână 
fără curent electric. „Este 
pentru prima oară în ultimii 
douăzeci de ani când ne 
confruntăm cu o situaţie 
atât de gravă”, a explicat 
ministrul industriei şi in-
frastructurii, Vladimir Antosi, 
citat de BASA-press.

Moarte suspect`
MOSCOVA  Iuri Golubev, unul 
dintre fondatorii companiei 
petroliere ruseşti Iukos, a 
fost găsit mort în aparta-
mentul său din Londra, po-
trivit acţionarilor companiei, 
citaţi de „Moscow Times”. 
Iuri Golubev, în vârstă de 
65 de ani, a fost partenerul 
lui Mihail Hodorkovski [i a 
condus Menatep, cunoscut 
\n prezent ca GML.

5www.compact.info.ro
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Noua strategie \n Irak, 
prezentat` de Bush 
WASHINGTON - Ignor#nd do-
rinţa opiniei publice americane 
şi a democraţilor, pre[edintele 
George W. Bush a ales să supli-
menteze efectivele din Irak. Cu 
doi ani înainte de încheierea 
mandatului, Bush a decis să tri-
mită încă 21.500 de militari în 
Irak, într-o operaţiune de mare 
risc. Preşedintele american a su-
bliniat că statul irakian are nevo-
ie de ajutorul forţei de securitate.
„Dacă americanii sunt învinşi în 
Irak, va fi  un succes pentru te-
rorism. Vom căuta aliaţi pentru 
lupta împotriva terorismului”, a 

declarat [eful statului american. 
„Un Irak democratic nu va fi  un 
stat perfect, dar va fi  un stat care 
nu va proteja terorismul. Dacă 
ne-am retrage acum, asta ar duce 
la căderea guvernului de la Bag-
dad şi la masacre”, a mai spus el.
17.500 de soldaţi vor asigura se-
curitatea în regiunea capitalei 
irakiene şi 4.000 în provincia 
Anbar. Primul contingent este 
programat să ajungă în Irak în 
următoarele cinci zile. George W. 
Bush a cerut creşterea efortului 
fi nanciar cu 6,8 miliarde de do-
lari.  Anca Petrache ||||

Sankt Petersburg-ul, inundat 
a 302-a oar` de la \nfiin]are
RUSIA Oraşul Sankt Petersburg a fost din nou inundat, informeaz` 
serviciile de urgenţă locale din cel de-al doilea oraş ca mărime din 
Rusia, potrivit agenţiei RIA-Novosti. De c#nd a fost fondat, \n 1703, 
de \mp`ratul Petru cel Mare, Sankt Petersburg-ul a fost inundat de 
302 ori. Oraşul s-a confruntat cu cea mai devastatoare inundaţie în 
1824, c#nd 200 de persoane au murit \necate.  ||||

RUSIA - O partid` de [ah 
desf`[urat` simultan, la Mos-
cova [i Londra, a str#ns \n 
pie]ele centrale ale celor dou` 
capitale zeci de curio[i. Pe ta-
ble de 64 mp, membrii celor 
dou` echipe, condu[i de cele-
brii [ahi[ti Anatoli Karpov [i 
Nigel Short, au mutat piesele 
cioplite cu m`iestrie \n ghea]`. 
Doar 30 de secunde au avut 
la dispozi]ie juc`torii \nainte 
de fi ecare mutare. Motivul? 
Piesele riscau s` se topeasc`. 
Fiecare echip` putea vedea 
mutarea „du[man`” pe un 
ecran instalat \n apropierea ta-
blei de joc. Astfel, partida s-a 
desf`[urat \n timp real, la mii 
de kilometri distan]`. |nfrun-
tarea s-a sf#r[it cu o remiz`.   ||||

Chavez: „Socialism 
sau moarte!”
VENEZUELA - Reales la 3 decembrie cu 
63% din voturi, pe o perioad` de [ase 
ani, pre[edintele Venezuelei, Hugo Cha-
vez, a promis, miercuri sear`, c`, p#n` la 
sf#r[itul mandatului s`u, \n 2013, Vene-
zuela va deveni un stat socialist. 

{eful statului, care a anun]at \n urm` 
cu c#teva zile na]ionalizarea sectoarelor 
electricit`]ii [i telefoniei, [i-a exprimat 
convingerea c` „socialismul - [i nu capi-
talismul! – garanteaz` bun`starea”. „{i 
nu doar pe cea a Venezuelei, ci [i pe a 
\ntregii lumi!”, dup` cum \l citeaz` „USA 
Today”. 

Tot \n cursul zilei de miercuri, \n ura-
lele mul]imii care scanda „Tr`iasc` socia-
lismul!”, Hugo Chavez, admirator al lide-
rului cubanez Fidel Castro, s-a recules la 
morm#ntul lui Simon Bolivar. ||||

Reluarea livr`rilor de 
petrol spre Belarus
MOSCOVA  Rusia a anunţat, ieri, că a reluat 
livrările de petrol prin conducta principală 
de export, după ce Belarusul a renunţat la 
taxa de tranzit, impusă săptămâna trecută, 
şi a convenit să returneze cantitatea de 
petrol pe care Moscova susţine că a acumu-
lat-o ilegal, relatează agen]iile de pres`. 
„Belarusul a returnat întreaga cantitate 
de 79.000 de tone de petrol. Transneft a 
început să pompeze petrol spre Belarus. 
Conducta Drujba funcţionează la parametri 
normali”, a declarat Serghei Grigoriev, 
vicepreşedintele companiei ruse Transneft, 
care deţine monopolul transportului petro-
lier. Astfel, livrarea de petrol c`tre cele 
cinci state europene, Ungaria, Slovacia, 
Polonia, Germania [i Cehia, a fost reluat`, 
fapt confirmat ieri, \ntr-o conferin]` de 
pres`, [i de Uniunea European`, prin vocea 
comisarului european pentru Energie, 
Andris Piebalgs. ||||

MAROC - C#nd vine vorba de calcule, Adane Mahen-
dran, un marocan de doar 11 ani, este „campionul” 
local. Considerat un geniu de to]i cei care \l cunosc, 
Adane, al c`rui tat` este originar din Sri Lanka, are 
un talent special. |n mintea sa, fi ecare cifr` de la 0 la 
9 are o culoare: 1 este negru, 3 este roz, 7 albastru 
[.a.m.d. Folosindu-se de propriet`]ile „colorate” ale 
cifrelor, b`iatul poate face calcule mintale complica-
te, care implic` numere formate din c#te 15 cifre.  ||||

Avionul pr`bu[it 
\n Indonezia 
a fost recuperat
JAKARTA  Partea posterioară a 
avionului indonezian dispărut 
cu 102 de persoane la bord în 
urmă cu 11 zile a fost descope-
rită în largul insulei Sulawesi, 
a anunţat, ieri, un comandant 
indonezian, citat de agen]iile de 
pres`. Aparatul de zbor Boeing 
737-400 al companiei Adam Air 
efectua o cursă Surabaya (Java) - 
Manado (Sulawesi), în momentul 
dispariţiei, la 1 ianuarie. „În di-
mineaţa aceasta am descoperit o 
parte din (avionul) Adam Air. Este 
vorba despre coada avionului, 
având seria identificat`. A fost 
descoperit de un pescar din Pare 
Pare”, a declarat Eddy Suyanto, 
care coordonează eforturile de 
salvare de la o bază aeriană din 
Makassar.  ||||

Matematic` \n culori

Moscova – Londra: remiz` 

Ru[ii urm`resc pe un ecran mutarea echipei adverse Britanicii, sup`ra]i c` nu au \nvins
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Monede dotate cu emi]`toare
radio pentru spionaj 
WASHINGTON  - Serviciile secrete canadiene au utilizat monede loca-
le dotate cu emiţătoare, pentru a spiona forţele americane, arată un 
document al Departamentului american al Apărării, citat de cotidia-
nul „National Post”. „De cel puţin trei ori, în perioada octombrie 2005 
- ianuarie 2006, oficiali din cadrul Pentagonului care au călătorit în 
Canada au descoperit emiţătoare radio instalate în monede canadiene 
pe care le primiseră”, precizează raportul american.  ||||



USD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||EURO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2,62 LEI3,40 LEI

ALTE CURSURI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lir` sterlin` 5,09 LEI
100 forin]i maghiari 1,33 LEI
1 leu moldovenesc 0,20 LEI

1 franc elve]ian 2,10 LEI
1 dolar canadian 2,24 LEI
1 gram de aur 51,75 LEI
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Bancomatele BRD 
nu vor funcţiona 
duminică
ANUN}  Bancomatele şi POS-
urile BRD – Groupe Société 
Générale vor fi  oprite în 
această duminică, timp de 
câteva ore, din cauza unor 
lucrări la sistemul informa-
tic de carduri. Cardurile nu 
vor funcţiona în noaptea 
de sâmbătă spre dumini-
că¸ între orele 01.00 a.m şi 
09.00 a.m. Posesorii de card 
nu vor putea face plăţi către 
comercianţi şi nu vor putea 
retrage bani din bancomate 
între aceste ore.

Carburanţi mai 
ieftini la Petrom
REDUCERE  Compania 
Petrom reduce azi preţu-
rile la carburanţii vânduţi 
în reţeaua proprie cu opt 
– nouă bani pe litru, pe 
fondul scăderii cotaţiilor 
internaţionale la produsele 
petroliere. Litrul de benzină 
ECO Premium va costa 3,09 
lei, Premium 95 fără plumb, 
3,07 lei, benzina Top Pre-
mium 99+ va costa 3,39 lei, 
iar motorina Euro Diesel 4 va 
ajunge la 3,02 lei.

Google, nume 
sonor \n Marea 
Britanie

SONDAJ  Google este cel mai 
cunoscut brand din Marea 
Britanie, urmat de Microsoft 
şi McDonald’s, informează 
site-ul dailybusiness.ro. 
Conform unui studiu realizat 
de Millward Brown, 68% 
dintre britanici au auzit de 
Google şi 56% dintre ei, de 
Microsoft. Alte branduri po-
pulare printre consumatorii 
englezi sunt Nokia, Tesco, 
Coca-Cola, Colgate, Nescafé, 
Ford [i Vodafone.

Clubul Floreasca, 
scos la licitaţie
LICITAŢIE  RA – APPS va 
organiza săptămâna viitoare 
licitaţia pentru Hotelul 
Triumf, Clubul Floreasca şi 
terenurile aferente. Preţul 
de pornire este de peste 32 
de milioane de euro pentru 
hotelul de pe Kiseleff  şi de 
peste 45 de milioane de 
euro pentru Clubul Flo-
reasca. Doritorii trebuie 
să depună o garanţie de 
5 milioane de euro şi să plă-
tească o taxă de participare 
de 10.000 de euro.

Destinaţiile exotice 
c#[tig` teren
TURISM  Vânzările de pa-
chete turistice cu destinaţii 
exotice din România vor 
creşte cu circa 30% în 2007, 
estimează Lucia Morariu, 
preşedinte Eximtur. Clien]ii 
vor fi  în general românii cu 
venituri peste medie. „Pe 
toate destinaţiile exotice 
se va înregistra o creştere, 
dar în special acolo unde 
autorităţile nu solicită viză 
de intrare în ţară”, a spus 
Morariu.
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Credit de nevoi personale, 
dar \n lei sau \n euro?

ANALIZ~ - |nainte de a v` duce 
la o banc` pentru ob]inerea 
unui credit de nevoi personale, 
trebuie s` decide]i \n ce moned` 
ve]i face \mprumutul, deoare-
ce exist` diferen]e \n ceea ce 
prive[te dob#nda, comisioanele 
sau durata [i suma maxim` ce 
poate fi  ob]inut`. 

Portalul fi nanciar fi nzoom.ro 
a realizat un studiu comparativ 
asupra creditului de nevoi per-
sonale \n dou` monede, euro [i 
lei. Au fost luate \n considera-
re anumite elemente comune: 
credit de nevoi personale f`r` 
garan]ii, perioada de creditare 
- 60 de luni, suma \mprumutat` 
5.000 de euro, respectiv echiva-
lentul \n lei, 17.000. 

|n tabelul al`turat sunt pre-
zentate ofertele de produse ale 
b`ncilor, rata dob#nzii [i tipul, 
dar [i dob#nda anual` efectiv` 
(DAE) care include, pe l#ng` 
dob#nda anual`, [i toate comi-
sioanele ini]iale, lunare [i anu-
ale. 

C#t cost` 5.000 de euro 
pe cinci ani

Au mai fost analizate suma 
de bani care trebuie achitat` 
\n fi ecare lun` (rata lunar`) [i 
asigurarea de via]` (gratuit` 
sau obligatorie), care poate fi  
inclus` \n costurile creditului 
sau viitorul client \[i va face 
asigurare pe cont propriu. Aces-
ta poate apela la compania de 
asigur`ri partener` a b`ncii re-

spective, deoarece de multe ori 
tarifele sunt mai avantajoase, 
fi ind negociate cu banca. 

Documentele necesare pen-
tru a ob]ine un \mprumut de 
nevoi personale sunt adeverin]a 
de venit [i cererea de credit, for-
mulare tip, copie dup` cartea 
de munc`, o factur` de utilit`]i, 
necesar` identifi c`rii domiciliu-
lui, [i actul de identitate. Solici-
tantul va afl a dac` \mprumutul 
i-a fost acceptat \n aproximativ 
dou` zile. Banca nu pretinde s` 
fi e men]ionat men]iona]i scopul 
creditului de nevoi personale 
f`r` garan]ii [i nici nu va solici-
ta dovezi ale utiliz`rii acestuia 
(facturi, contracte, avize, bo-
nuri fi scale).   Otilia Cristea ||||

REZULTATELE PENTRU CREDIT DE NEVOI PERSONALE |N EURO 
NR. BANC~ PRODUS DAE RAT~  TIP  RAT~  ASIGURARE 
CRT.    DOB^ND~ DOB^ND~ LUNAR~ DE VIA}~
1. HVB-}iriac Credit Personal pe 5 ani 11,23% 6,95% variabil` 98,89 gratuit`
2. Piraeus Credit nevoi personale 12,38% 9,5% variabil` 105,01 gratuit`
3. ABN-AMRO Credit nevoi personale 13,01% 7,5% variabil` 100,19 obligatorie
4. OTP Credit nevoi personale 13,42% 10% variabil` 106,24 obligatorie
5. CR Firenze Creditul Presto 14,07% 9% fi x` 103,79 obligatorie

Surs`: www.fi nzoom.ro

REZULTATELE PENTRU CREDIT DE NEVOI PERSONALE |N LEI 
NR.  BANC~ PRODUS DAE RAT~  TIP  RAT~  ASIGURARE 
CRT.    DOB^ND~ DOB^ND~ LUNAR~ DE VIA}~
1. Piraeus Credit nevoi personale 13,52% 10,5% variabil` 365,40 gratuit`
2. Alpha Alpha 4All 15,33% 11,5% variabil` 373,87 gratuit`
3. OTP Credit nevoi personale 16,33% 10% variabil` 382,50 obligatorie
4. UniCredit CREDINSTANT PLUS 16,43% 13% variabil` 386,80 gratuit`
5. HVB-}iriac Credit personal pe 5 ani 16,51% 7,95% variabil` 344,29 gratuit`

Surs`: www.fi nzoom.ro

Creditul de nevoi personale f`r` garan]ii este cel mai 
accesibil \mprumut, \ns` viitorii clien]i ai b`ncilor 
trebuie s` aib` \n vedere moneda \n care va fi \ncheiat 
contractul de credit.

Vom adopta 
moneda euro 
\n 2014
PREVIZIUNI - Rom#nia va adopta 
euro abia \n anul 2014, dup` ce va 
intra ini]ial \n mecanismul euro-
pean al ratelor de schimb (ERM 
II) \n 2012, conform variantei 
preliminare a Planului Na]ional 
de Convergen]`. „Decizia de a lua 
anul 2012 ca termen pentru intra-
rea \n ERM II a fost luat` pentru 
c` o prelungire a acestui termen 
ar duce la am#narea reformelor. 
De asemenea, un termen mai 
apropiat nu ar fi  realist”, au decla-
rat pentru NewsIn surse ofi ciale. 

Pentru a putea adopta moneda 
european`, Rom#nia trebuie s` 
\ndeplineasc` o serie de condi]ii 
impuse de UE prin Tratatul de la 
Maastricht. Astfel, infl a]ia nu tre-
buie s` dep`[easc` cu 1,5 puncte 
media celor mai puternici mem-
bri, defi citul bugetar s` fi e p#n` 
\n 3%, iar datoria public` s` nu 
dep`[easc` 60% din PIB. ||||

Furturile din magazine fac 
pagube de 30 de miliarde $

PIERDERI - Comerţul cu amănun-
tul din ţările UE suferă anual pa-
gube de aproape 30 de miliarde 
de dolari, echivalentul a 1,24 la 
sută din cifra de afaceri. Princi-
palii răspunzători sunt clienţii ne-
cinstiţi, dar şi vânzătorii neloiali, 
arată un studiu realizat de Insti-
tutul Britanic de Cercetare în do-
meniul retail-ului (CRR), publicat 
de Bloombiz.

Cea mai afectată este Republi-
ca Cehă, cu pagube de 1,42 la sută 
din cifra de afaceri, urmată de 
Slovacia (1,4%) şi Ungaria (1,38 
procente). Ţările cu cele mai puţi-
ne furturi sunt Elveţia (0,92 pro-
cente din cifra de afaceri), Austria 
(0,96%) şi Germania (1,07%).

Cel mai des sunt subtilizate 
produse care pot fi  uşor revân-
dute, cum ar fi  haine, parfumuri, 
cosmetice sau DVD-uri. Retailerii 
au investit anul trecut aproape 8 
milioane de euro în prevenirea 
criminalităţii. Laura Nica ||||

Fond de 
garantare 
a salariilor
ASIGURARE  De la 1 ianuarie a 
intrat \n vigoare legea potrivit 
c`reia angajatorii trebuie s` 
cotizeze la Fondul de Garanta-
re pentru plata salariilor, in-
formeaz` The Money Channel. 
Astfel, societ`]ile neperfor-
mante vor putea pl`ti salariile 
printr-un credit gratuit. Legea 
este conform` cu cerin]ele 
europene. Din cei 2,50% pe 
care angajatorii \i pl`teau la 
bugetul asigur`rilor de [omaj, 
0,25 procente vor ajunge \n 
noul fond. Din banii str#n[i 
vor fi onorate salariile restante 
[i compensa]iile. Societ`]ile 
insolvabile se pot folosi de 
banii din fond pentru a pl`ti 
salariile angaja]ilor maximum 
trei luni. Ulterior, firmele care 
reuşesc să se redreseze au 
obligaţia de a restitui în ter-
men de şase luni suma pe care 
au accesat-o. ||||
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Dinamo l-a ratat 
pe Bangoura
ALEGERE  Mircea Rednic va fi  
nevoit s` caute un alt atacant 
pentru a-l \nlocui pe Ganea, 
dup` ce Sammy Bangoura, dorit 
de dinamovi[ti, a fost \mpru-
mutat la FC Bruxelles. Bangou-
ra, în vârstă de 24 de ani, 
evolua la Stoke din octombrie 
2005, dar a avut numeroase 
probleme disciplinare, printre 
acestea fi gurând prezenta-
rea la reluarea pregătirilor 
cu o întârziere de 37 de zile. 
Mircea Rednic declarase luni c` 
Stoke City nu mai este dispusă 
să-l împrumute pe atacantul 
Bangoura, singura variantă 
viabilă de a-l obţine pe fot-
balist fi ind transferul defi nitiv.

A r`mas doar 
H`nescu

TENIS  To]i juc`torii rom#ni 
prezen]i \n califi c`rile de la 
Australian Open au p`r`sit 
competi]ia, singurul prezent pe 
tabloul principal al turneului 
urm#nd s` fi e Victor H`nescu. 
Andrei Pavel (foto), cap de serie 
numărul 4, a fost eliminat în 
primul tur al califi cărilor de 
sârbul Viktor Troicki, scor 3-6, 
6-4, 6-4, \n timp ce Adrian Un-
gur, Victor Crivoi, Adrian Voinea 
[i Dacian Cr`ciun au \mp`rt`[it 
aceea[i soart`. Cel de-al [ase-
lea rom#n prezent \n califi c`ri, 
Victor Ioni]`, a fost înlocuit pe 
tabloul califi cărilor cu spaniolul 
Pablo Andujar.

Wenger, dorit 
pe via]` la Arsenal
APRECIERE  Arsenal Londra 
dore[te s` îi ofere managerului 
Arsene Wenger un nou contract, 
în urma căruia tehnicianul 
francez ar urma să câştige trei 
milioane de lire sterline pe 
sezon (4,5 milioane de euro). 
„Ofi cialii de la Arsenal sunt 
disperaţi să-şi asigure serviciile 
francezului pe termen lung”, 

scrie „The Sun”. Cotidianul 
sus]ine că Arsenal doreşte 
să-i ofere un post pe viaţă lui 
Wenger, însă managerul vrea 
să aibă şi alte opţiuni şi nu va 
semna pentru mai mult de anul 
2011.

|n pielea goal` 
pe schiuri
PROMISIUNE  Schiorul aus-
triac Rainer Schonfelder a 
schiat nud, pentru a onora o 
promisiune făcută fi zioterapeu-
tului său. Schonfelder a schiat 
purtând doar mănuşi, cască 
de protecţie, schiuri, clăpari şi 
beţe.  Schiorul austriac s-a ac-
cidentat în urmă cu câteva zile 
şi avea dureri mari de spate. 
Fizioterapeutul său i-a spus că 
va testa pe el o nouă tehnică 
de masaj, care îi va îndepărta 
rapid durerile. Schonfelder nu 
l-a crezut şi i-a spus că, dacă 
până a doua zi nu îl va mai du-
rea spatele, va schia în pielea 
goală la următorul antrena-
ment.

Zenga, \n locul 
lui Iord`nescu
ANTRENOR  Fostul tehnician al 
echipei Steaua, Walter Zenga, 
a semnat un contract pentru 
două sezoane cu gruparea Al 
Ain din Emiratele Arabe Unite. 
Zenga îl va înlocui în funcţie pe 
Anghel Iordănescu, care a an-
trenat echipa arabă în peri oada 
iunie-decembrie 2006 şi a fost 
demis din cauza rezultatelor 
slabe. Al Ain, câştigătoare a 
Ligii Campionilor Asiei în 2003 
şi câştigătoare a campionatului 
din Emiratele Arabe Unite de 
nouă ori, se afl ă în acest sezon 
pe penultimul loc, cu şase 
puncte în nouă meciuri. 

Andrey a fost operat
ACCIDENTARE  Portarul Stelei, 
Andrey Nazario, a fost supus 
unei intervenţii chirurgicale la 
meniscul intern de la ge-
nunchiul stâng, ieri, la Bolo-
gna, urmând să fi e indisponibil 
aproximativ o lună. Andrey a 
fost operat la Institutul Risoli 
din Bologna, sub comanda 
re putatului profesor Marcacci. 
Ţinând cont de pronosticul 
medicilor, este posibil ca el să 
evolueze în dubla cu FC Sevilla, 
din 16-imile Cupei UEFA. Primul 
meci va avea loc la Bucureşti, în 
15 februarie, în timp ce returul 
se va disputa la 22 februarie, în 
Spania.

Vecinii no[tri s-au apucat de sumo
BULGARIA  Dup` ce a trecut [i prin Rom#nia, unde a f`cut dona]ii 
pentru institu]iile de \nv`]`m#nt, ministrul japonez de externe 
Taro Aso a f`cut o vizit` la Sofi a. Aici, el a participat la inaugu-
rarea federa]iei bulgare de sumo [i a pozat \ncadrat de cei mai 
promi]`tori lupt`tori de sumo pe care \i au bulgarii .
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I-au m`rit salariul lui Buga
RAPID - |n sf#r[it, telenovelele de 
la clubul giule[tean \[i g`sesc fi -
nalul. Dac` armeanul Karamyan 
va renun]a la Rapid, \n schimb, 
Buga r`m#ne \n alb-vi[iniu. 
Golgeterul echipei \n cupele eu-
ropene a primit din partea patro-
nului m`rirea de salariu cerut`, 
el fi ind p#n` ieri unul dintre cei 
mai prost pl`ti]i juc`tori din lot 
(45.000 de euro pe sezon). 

 „Buga a fost mulţumit de cât 
i-am oferit. Este un salariu foarte 
bun, este o sumă de care el a 
fost mulţumit”. Surse apropiate 

giule[tenilor vorbesc despre un 
contract situat \n jurul a 100.000 
de euro pe an.

Opt meciuri amicale
Rapid a anun]at programul 

ami calelor din aceast` iarn`. |n 
Spa nia, „alb-vi[iniii“ vor juca cu 
Rosenborg, Brondby [i cu o for-
maţie spaniol`. Pe 3 februarie, Ra-
pid va disputa un amical cu CSM 
Râmnicu Vâlcea, iar \n Cipru, 
Rapid va \nt#lni Slavia Sofi a, Anor-
thosis Famagusta, Şerif Tiras pol şi 
Levski Sofi a.  {tefan B`lan |||| Mugurel, este \n sf#r[it, mul]umit

 „Organizarea Raliului Dakar, 
s#ngeroas` [i iresponsabil`”
CRITIC~ - Dup` ce un motoci-
clist sud-african a decedat mar]i 
\n timpul Raliului Dakar 2007, 
Vaticanul a criticat organizarea 
acestei competi]ii, consider#nd-
o “s#ngeroas` [i iresponsabil`”. 
“Urma de sânge devine din an 
în an tot mai lungă. Organiza-
torii şi sponsorii acestei curse 
dau dovadă de cinism şi irespon-
sabilitate, ignorând realităţile 
locale“, scrie “Observatore Ro-
mano”, publica]ia s`pt`m#nal` 
a Vaticanului. De la prima edi]ie 
a acestui raliu (\n 1979), 24 de 

competitori [i-au g`sit sf#r[itul \n 
]inuturile aride ale Africii.

Sainz, r`m#ne lider la 
categoria auto

|n etapa de ieri, cea mai lung` 
a acestei edi]ii (817 kilometri), 
la categoria auto s-a impus cu-
plul Gordon/Grider, la general 
men]in#ndu-se lider spaniolul 
Carlos Sainz (foto). |n competi]ia 
motocicli[tilor, etapa i-a revenit 
ibericului Jordi Viladoms, urmat 
de Marc Coma, care conduce \n 
ierarhia general`. ||||

Beckham \n LA
Mijloca[ul englez a confirmat c` din august va 
juca pentru Los Angeles Galaxy. Pentru cei 
cinci ani de contract, David va c#[tiga circa 
250 de milioane de dolari din salariu [i din 
publicitate.

TRANSFER - Casa de pariuri William Hill d`dea 11 
dolari pentru unul pariat c` David Beckham va 
semna \n 2007 cu LA Galaxy. Dup` ce direc-
torul sportiv al Realului anun]a c` madrile-
nii nu-i vor prelungi contractul, cota 
sc`zuse la 2,5. 

Ieri, William Hill ar fi  trebuit s` 
anuleze oferta, deoarece David a 
confi rmat mutarea de la Madrid la 
Hollywood. Liber de contract, eng-
lezul \[i va lua so]ia [i pe cei trei 
fi i [i va sta cel pu]in cinci ani \n 
SUA. 

Beneficii de 250 
de milioane de dolari

Chiar dac` din 
punct de vedere 
sportiv acest trans-
fer este un pas \na-
poi, Major League of 
Soccer fi ind departe 
de nivelul din Primera, 
Beckham este mul]umit. 
„Dup` ce am jucat la cel mai 
\nalt nivel timp de 15 ani, simt c` 
am nevoie de o nou` provocare“, 
spunea David acum c#teva zile. 

Ceea ce nu spusese atunci 
englezul este c` acordul cu LA 
Galaxy \i oferea nu doar c#te 5 
milioane de dolari pe sezon, ci 
[i exclusivitatea c#[tigurilor 
din drept urile sale de ima-
gine, care se cifreaz` la 
peste 40 de milioane de 
dolari anual. Astfel, fos-
tul c`pitan al na]ionalei 
Angliei ar putea b`ga 
\n cont aproape 250 
de milioane de dolari 
\n urm`torul cinci-
nal.  Ciprian 
 Voiculescu ||||

Dup` ce am 
discutat cu 

familia, am luat 
decizia de a evolua 

la LA Galaxy din luna 
august. Le mul]umesc, 

clubului Real [i tuturor 
fanilor din Madrid, 
pentru c` mi-au dat 
ocazia s` joc la o 
mare echip` [i s` fiu 
sus]inut de spectatori 
extraordinari 

 David Beckham
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Dinamo, cu rom#ni [i str`ini \n echip`, este liderul unui campionat bine cotat pe plan mondial

Becali: „Meritul este al Stelei”
ORGOLIOS  Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, 
că meritul pentru poziţia a 10-a în lume pe care a ocupat-o Liga 
I în 2006, în clasamentul IFFHS, îi revine în primul rând echipei 
antrenate de Cosmin Olăroiu şi apoi Rapidului. „Asta ţine mai 
mult de statistică şi de performanţă, nu prea ai ce să comen-
tezi. În primul rând Stelei îi aparţine meritul pentru acest loc. Şi, 
bineînţeles, Rapidului. Pentru că doar Steaua şi Rapid au făcut 
performanţe în cupele europene anul trecut”, a declarat Becali.

Doar Olanda 
e mai sus
TOP  Dintre ]`rile cu care ne 
\ntrecem \n grupa preliminar` 
pentru un loc la EURO 2008, doar 
Olanda este situat` mai bine \n 
acest clasament (locul 8). Bulgaria 
este pe 20, Slovenia pe 41, Albania 
pe 45, iar Belarus a prins doar 
locul 73.

 Liga e pe 10!
Campionatul rom#nesc a urcat cu nou` pozi]ii \n 
clasamentul realizat anual de Federaţia Internaţională de 
Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Mitic` Dragomir 
exult`, iar Gigi Becali crede c` Steaua are meritul 
principal \n aceast` ascensiune.

IERARHIE - Liga I a acumulat 
673 de puncte şi ocupă locul 10 
în clasamentul celor mai bune 
campionate din lume în anul 
2006, realizat de IFFHS. Prima 
ligă română a înregistrat un 
important progres faţă de anul 
trecut, când se afl a pe poziţia 
a 19-a. Comentând clasamen-
tul din 2005, preşedintele Ligii 
Profesioniste de Fotbal, Du-
mitru Dragomir declara, pe 6 
ianuarie 2006, că primul eşalon 
românesc va ajunge, într-un an, 
în primele zece din lume, dacă 
nu îşi va pierde jucătorii. Cla-
samentul \ntocmit ieri i-a con-
fi rmat previziunile. „Să vedem 

ce domeniu de activitate din 
această ţară mai este pe locul 10 
în lume. S-a întâmplat aşa cum 
am zis anul trecut. Am spus că, 
dacă nu se mai vând jucători, 
vom creşte până pe locul 10 în 
lume“, a declarat extaziat Mi-
tic` Dragomir.

Italia domin` topul
Dup` ce a c#[tigat \n 2006 

Campionatul Mondial, Italia este 
prima [i \n ce prive[te com peti]ia 
intern`, \n ciuda scandalurilor  
din Serie A, urmat` ca valoare de 
Pri mera (Spania), [i de Premier-
ship (Anglia).

 Ciprian Voiculescu ||||

Antrenorul Sevillei este dorit 
de Abramovici la Chelsea
ADVERSAR  FC Sevilla, echipa cu care Steaua se va lupta \n [aisprezeci-
mile Cupei UEFA, [i-ar putea pierde tehnicianul. Juande Ramos (foto) l-
ar putea înlocui pe portughezul Jose Mourinho la conducerea tehnică a 
formaţiei Chelsea Londra, a scris, ieri, cotidianul catalan „Sport”, citând 
„Gazzetta dello Sport”. „Patronul Roman Abramovici se gândeşte la 
Juande Ramos. Un Mourinho fără aroganţă şi cu un joc de perspectivă“, 
scrie Gazzetta dello Sport. |n alt` ordine de idei, Sevilla a remizat 
miercuri sear` \n Cupa Spaniei, 0-0, pe terenul divizionarei secunde 
Rayo Vallecano. 

CONFIRMARE - Fostul atacant 
austriac Walter Schachner a recu-
noscut, ieri, în cotidianul „Bild”, 
existenţa unui „acord“ la „meciul 
ruşinii“ de la Cupa Mondială din 
1982, dintre Germania şi Austria, 
scor 1-0, care s-a soldat cu acce-
derea celor două echipe în turul 
doi, în dauna Algeriei. 

„Acordul a fost făcut la pauza 
meciului de câteva vedete din 
fi ecare echipă. Nu am participat. 
Am auzit prima oară de el atunci 
când m-am plâns antrenorului că 
nu primesc nicio minge“, a de-
clarat Schachner, în vârstă de 49 
de ani, actualmente antrenor al 
formaţiei Munchen 1860. 

Marţi, fostul fundaş german 
Hans-Peter Briegel dezminţise 
că echipele ar fi  avut un acord 
pentru a obţine califi carea: „La 
1-0, a existat un fel de pact de 
neagresiune, deoarece cele două 
echipe ştiau că sunt califi cate. 
Acest lucru se întâmplă în cur-
sul competiţiilor în mai multe 
sporturi. Însă nu ştiu nimic de un 
acord”. 

Meciul dintre Germania şi Aus-
tria a creat un enorm scandal la 
Cupa Mondială din Spania. Cele 
două echipe, califi cate datorită 
acestui rezultat, au „plimbat min-
gea“, după ce Horst Hrubesch a 
marcat în minutul 11.

Marius Niculae, l`udat de antrenorul s`u
STRANIER - Atacantul echipei 
FSV Mainz 05, Marius Niculae, 
a fost lăudat de antrenorul său 
Jurgen Klopp, după evoluţia din 
meciul amical disputat, miercu-
ri, în turneul de pregătire de 
la Costa Ballena (Spania), cu 
echipa din liga a doua germană 
Greuther Furth, partidă încheiată 
la egalitate, scor 0-0. „Foarte 
rar avem aşa de multe ocazii de 
gol cu o echipă din liga a doua 
germană. Jucătorii mei au evolu-
at foarte bine, mai ales cele trei 
noi achiziţii. |n ce-l prive[te pe 
Marius Niculae, el are un control 
foarte bun al mingii [i \[i creeaz` 
u[or ocazii”, a spus Klopp.

Traduce pentru colegi
Proasp`t transferat la Mainz, 

Niculae \ncepe s` \nve]e [i limba 
german`. „Deocamdat` [tiu s` 
spun dreapta, stânga, schimbare 
şi mulţumesc”, a spus atacantul 
rom#n. Rom#nul este prezentat 
de cotidianul Wiesbadener Ku-
rier drept „speran]a salv`rii echi-
pei”, ziarul scriind c` Niculae e 
un tip inteligent, care se face deja 
util echipei: „Românul traduce în 
spaniolă în cantonament pentru 
noul său coleg de echipă, colum-
bianul Elkin Soto”.  {.B. ||||Marius [i perechea lui, Cristina, se simt bine la Mainz

CELE MAI BUNE CAMPIONATE DIN LUME |N 2006
  1. Italia  (Serie A) 1182  puncte
  2. Spania  (Primera) 1168  puncte
  3. Anglia  (Premier) 1125  puncte
  4. Fran]a  (Ligue I) 1019  puncte 
  5. Brazilia  (Campeonato) 920  puncte
  6. Germania  (Bundesliga) 850  puncte
  7. Argentina  (Clausura) 828  puncte
  8. Olanda  (Eredivisie) 793,5  puncte
  9. Mexic  (Apertura) 683  puncte
  10. ROM^NIA  (Liga I) 673  puncte

Germania – Austria 
din ’82 a fost „blat”
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Warm-up la Loggia

INVITA}IE  Loggia este un 
lounge \ntr-o cas` veche de 
150 de ani, afl at` \n centrul 
Capitalei. Aici este mereu 
muzic` live, indiferent c` 
te duci ziua s` te relaxezi la 
o cafea, \n decorul elegant 
sau la sf#r[it de s`pt`m#n`, 
s` faci warm-upul \nainte 
de petrecere. |n fi ecare joi 
pun muzic` Rhadoo (foto) [i 
Njoy, iar duminica mixeaz` 
Ali Nasser, sub brandul de 
party „Flow Motion”, ai c`rui 
p`rin]i sunt cei de la Sunrise. 
M#ine, DJ Professor promite 
atmosfer` ca \n Studio 54, 
celebrul club newyorkez din 
anii ‘70-‘80.  

Distrac]ie \n Studio 
Martin
START  Studio Martin [i-a 
deschis por]ile. Probabil 
niciun DJ str`in nu s-a 
ref`cut \nc#t s` ajung` la 
Bucure[ti, dar organizatorii 
promit dou` nop]i ritmate 
[i pline de culoare. M#ine, 
vor pune muzic` Kinder F 
(Pr#slea) [i CZR. Dac` primul 
este mai mereu v`zut la 
platane al`turi de Raresh, 
al doilea \nv#rte de butoa-
ne foarte des cu Kozo. La 
pupitru, vor mai fi  italianul 
Rosario [i Optik. Ultimul \i va  
\nc#nta pe cei prezen]i exact 
ca la emisiunea sa, „Next 
Level”, de la Radio 21.

After-hours 
la Gossip
PARTY  Nights.Ro [i Love 
Events se ]in tare! Fac pe-
treceri atunci c#nd nu prea 
face nimeni! Exact la fi x ca 
s` fi e clubul plin. Ast`zi, 
Internullo [i compatriotul 
s`u italian Marco Brigulia 
vor pune muzic` la The Spot. 
Dup` care, petrecerea se 
va muta la after-hours, \n 
Gossip, cu Demos [i Boola. 
A doua zi, dup` un somn  
binemeritat, b`ie]ii o iau de 
la cap`t: \n The Spot-Gojira, 
D-Laid [i Andreas, iar la cinci 
diminea]a, \n Gossip-Kool [i 
Marika. 

Voteaz` cel mai 
bun DJ 
CONCURS  Intra]i pe www.
nights.ro [i vota]i cel mai 
bun DJ din Rom#nia \n anul 
2006, precum [i la alte 31 
de categorii legate de via]a 
de noapte [i de muzica 
electronic`. To]i cei care vo-
teaz` intr` automat \ntr-un 
concurs pentru zece intr`ri 
gratuite la petrecerea „Ni-
ghts.ro Awards 2007” [i un 
premiu surpriz`. Votarea se 
\ncheie pe data de 14 martie. 
Anul trecut, primii trei DJ au 
fost Pagal, Rosario Internullo 
[i Optik. 

PE SCURT |||||||||||||||||||||
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Revelionul cu {uie Paparude

AVENTUR~ - La orele pr#nzului, 
pe 31 decembrie, m-am \mbar-
cat \n Rapidul de Bucure[ti, de 
ora 15.10 trecute-fi x. Am ajuns 
\n Capital` \n jurul orei 16.40… 
\ntocmai cum prev`zusem \n 
micul plan, pentru a avea timp 
[i de o mic` repeti]ie al`turi 
de colegii de la {uie Paparude. 
Apoi, \n pa[i s`lta]i, cu c`ciulile 
str#nse pe urechi, cu m`nu[ile 
bine \ndesate pe m#ini [i cu 
Mac-urile \n spate, am pornit 
(s` tot fi  fost orele 18.00, parc`), 
spre Revelionul Integr`rii de la 
Pia]a Universit`]ii. 

Aici, subsemnatul HauteCul-
ture, am avut onoarea de a des-
chide petrecerea acestui Reve-
lion al Integr`rii, cu minunata 
pies` a lui Fatboy Slim – „Right 
here, right now”. Dup` un set 
cu minte [i decent de jum`tate 
de or`, am performat cu {uie 
\nc` vreo 20 de minute [i am 
terminat apoteotic cu piesa 
„Pentru Inimi” (dac` stau bine 
s` m` g#ndesc este singura 
pies` de dragoste din reperto-
riul forma]iei, nu-i a[a?). 

Apoi, \n fug` [i \n oare[care 
criz` de timp, am str#ns lapto-
purile [i restul echipamentului, 
am urcat \n Metroul Integr`rii 

[i am ajuns la Gara de Nord 
a Integr`rii, unde prin pirue-
te echilibristice ne-am urcat 
\n Trenul `la al Veseliei, despre 
care a]i tot auzit \n reclamele 
TV. Acolo am g`sit o gr`mad` 
de tineri veseli, atent [i frumos 
\mbr`ca]i, u[or timizi la \nce-
put… asta p#n` mai t#rziu, c#nd 
s-au legat prietenii ve[nice. 

Vagoane frumos amenajate, 
cu bar [i toate cele, care comu-
nicau \ntre ele, cu dou` scene 
separate, de unde Vania, Mari-
ka, Junkyard, Lalo, HauteCul-
ture [i Michi au incitat asisten]a 
cu muzichii care mai de care 
mai diverse: hip-hop, house, 
electro, breaks, dubstep [i tech-
no. Imediat dup` num`r`toarea 
invers` de la miezul nop]ii, am 
c#ntat cu {uie pre] de vreo or`, 
timp \n care partea vocal` a fost 
mereu \n interac]iune cu publi-
cul deja \nc`lzit [i din ce \n ce 
mai prietenos. 

De \nt#mplat s-au \nt#mplat 
mai multe pe-acolo, dar nu vi le 
pot spune chiar pe toate…

Una peste alta, a fost cel mai 
original Revelion la care am 
participat p#n` acum! {i ce-o s` 
mai urmeze de-acum \ncolo!

 Mihai Dobre ||||
Mihai Dobre, de la {uie Paparude sau DJ HauteCulture,

v` poveste[te cum a petrecut \n noaptea dintre ani

Dup` tot zbuciumul din 2006, mai ales spre sf#r[itul 
lui, am decis s` m` retrag, \mpreun` cu prietena mea, 
la Sinaia „for the celebrating of the Marele Cr`ciun“, 
a[tept#nd cu ner`bdare noaptea Anului Nou. 

“Pe p#rtie, dac` nu ascul]i 
muzic` atunci c#nd te dai cu 
placa, totul e mai trist, dar e[ti 
\n siguran]`! |n schimb, dac` 
ai c`[tile \n urechi, e vesel, dar 
riscant - muzica, placa [i viteza! 
Sau… living on the edge”, 
spune Herodot (foto) [i r#de! De 
patru ani, cum vine z`pada, \[i 
petrece c#t mai multe weeken-
duri pe p#rtie. Iat` un top 
pentru fanii de adrenalin` [i 
voie bun`: 

1. LOCO DICE - A chico rhytmico 
(cadenza) 
2. THOMAS BRINKMANN - 128 rua 
Villalobos (cmyk)
3. MOSSA - Brazil (Circus Com-
pany)
4. AUDIO WERNER - Just Wanna 
Get Down – Guido Schneider 
remix (trapez) 
5. MELCHIOR PRODUCTIONS - All 
There Is (Playhouse) 
6. LUCIANO - Madre (Bruchstu-
ecke) 
7. BLM & MARK ASHKEN - Break 

Up (Fear of Flying) 
8. DOLLY LA PARTON - Whenever 
(Bemysheep) 
9. MR. G FUNK - Get You Down 
- Loco Dice remix (klang) 
10. JOHN TEJADA - The end of it 
all (Palette) 

TOP 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Vania [i Midy [i-au lansat anul trecut, pe 1 decembrie, propriul 
label? Se nume[te „groove++ recordings” [i au scos p#n` acum dou` 
EP-uri, unul de dans [i altul mai lent. Urmeaz` alte dou`, de la Xi 
[i Gojira & Kosak.  Pentru a asculta piesele, intra]i pe www.groove-
plusplus.ro [i urm`ri]i link-ul c`tre djdownload/click to buy.

• Mihai Dobre, de la {uie Paparude, a locuit de la [apte la nou` 
ani \n capitala Republicii Centrafricane, la Bangui? Muzica african`, 
foarte ritmat`, a fost primul sound pentru inimi care l-a atins. Mai 
t#rziu, a \nv`]at chitar` rece [i saxofon. 

• Primul vinyl cump`rat de Internullo a fost „Pet Shop Boys 
– West End Girl”? De atunci, a str#ns peste alte cinci mii de pl`ci, 
majoritatea depozitate \ntr-un garaj, \n Italia.

{TIA}I C~ ... ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cei care se \nscriu la cursuri, vor \nv`]a meserie de la DJ Pagal, 
Raresh [i Optik

Hai la [coal` cu platanul!
INSTRUIRE - Centrul de Preg`tire 
Profesional` \n Cultur` (CPPC) 
organizeaz`, de dou` ori pe an, 
programe de formare profesi-
onal` pentru disc jokey (DJ). 
Adic`, dac` vrei s` stai la platane, 
mai mul]i speciali[ti \n domeniu 
te instruiesc cum s` sim]i muzica 
profesionist. 

Ai lec]ii de legisla]ie despre 
drepturile de autor, dar [i ore de 
comunicare despre cum s` fi  MC, 
s` \ntre]ii atmosfera [i s` ridici 
lumea \n picioare. La sf#r[itul cur-
surilor, dai dou` examene: practic 
[i teoretic. Dac` le pici, prime[ti 
o diplom` de participare. Dac` 
le treci, prime[ti un atestat de 
DJ, recunoscut de c`tre Ministe-
rul Muncii [i de cel al Educa]iei. 
Este valabil doi sau cinci ani, apoi 
trebuie re\nnoit. Dup` cum spun 
b`tr#nii, este bine s` ai o diplom` 
la m#n`! Mai ales c#nd vrei s` 

pui muzic` \ntr-un club str`in! Ba 
este chiar obligatoriu, pentru c` 
dac` nu pl`te[ti taxe pe venituri-
le ob]inute ca DJ po]i fi  acuzat de 
evaziune fi scal`. Anul trecut, \n 
decembrie, 13 DJ au primit ates-
tatul. Printre ei, Pagal, Raresh, 
Optik [i Ali Nasser. 

Primii trei vor ]ine cursuri de 
tehnic` la urm`toarea sesiune de 
cursuri, care cost` o mie de lei [i 
\ncep pe 29 ianuarie, termin#ndu-
se pe 9 februarie. „S-a perimat 
ideea conform c`reia DJ-ii erau 
un fel de mae[tri de ceremonii, 
care puneau piesele una dup` 
alta. |n prezent, majoritatea sunt 
creatori, produc muzic`, iar pen-
tru asta \]i trebuie [coal`”, spune 
Lidia Bulu[, expert consultant la 
CPPC.  Ioana Moldoveanu ||||

CURSURI PENTRU DJ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mai multe informa]ii
www.cppc.ro

Muzic` de dat cu placa

DJ Herodot pune muzic` de 
trei ani [i se d` cu placa de patru



 
 

Peg Bundy 
are o fetiţă
KATE SAGAL, \n vârstă de 52 
de ani, celebr` pentru rolul 
Peg din serialul „Familia 
Bundy”,  a născut o fetiţă cu 
ajutorul unei mame surogat. 
Tatăl fetiţei este producătorul 
şi scenaristul Kurt Sutter, 43 
de ani. Actriţa mai are doi 
copii dintr-un mariaj ante-
rior, Sarah, 12 ani, şi Jackson, 
10 ani.

Courtney 
Thorne–Smith s-a 
căsătorit în secret

Actriţa COURTNEY THORNE–
SMITH, cunoscută pentru 
rolurile din serialele „Ally 
McBeal” şi „Melrose Place”, 
s-a căsătorit în secret cu 
prietenul ei, Roger Fishman. 
Fericitul eveniment a avut 
loc de Anul Nou şi a constat 
într-o ceremonie desfăşurată 
în curtea casei actriţei, în Los 
Angeles. Thorne-Smith este 
la a doua căsătorie, după ce 
în 2004 a divorţat de Andrew 
Conrad, doctor în genetică. 
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Esca şi Arvat, ştiristele 
preferate ale românilor 

TRATATIVE - Nume celebre ale scenei mu-
zicale interna]ionale ar putea concerta la 
Timi[oara, cu ocazia Premiilor MTV de 
anul acesta. Organizatorii prestigiosului 
eveniment sunt \n tratative cu  Black Eyed 
Peas, pentru a sus]ine un recital. 

De asemenea, celebrul Robbie Williams 
ar putea sosi pe malurile Begăi pentru a 
înmâna câteva premii în cadrul specta-

colului. Cea de-a cincea edi]ie a „Premiilor 
Muzicale Rom#ne[ti MTV 2007“ a fost pro-
gramat` pentru luna aprilie, la Timi[oara. 
|n 2006, evenimentul s-a desf`[urat la 
Cluj. Ca \n fi ecare an, manifestarea se va 
bucura de prezen]a celor mai cunoscu]i 
c#nt`re]i români, arti[ti  internaţionali 
[i  personalităţi autohtone din diverse do-
menii. Laura Dud`u ||||

FUNCŢIE -  Dana Deac a fost ales 
noul director al canalului TVR 
1. Postul a fost ocupat anterior 
de Irina Radu [i a r`mas vacant 
din octombrie 2006. Fosta mod-
eratoare de la Antena 3 a obţinut 
această titulatură în ur ma 
câştigării concursului or ganizat, 
joi, de televiziunea pu blică.  

Comisia de concurs, prezidată 
de Tudor Giurgiu, directorul ge-
neral TVR, a ales-o pe Dana Deac 
dintr-o listă de cinci candidaţi. 
„Îi urez bun venit Danei Deac 
în echipa TVR! Ea a demonstrat 
la interviu că a înţeles care este 
direcţia canalului TVR 1 şi se va 
implica în creşterea calităţii aces-
tuia. Mă bucur că un profesionist 
de talia ei s-a înscris la acest con-
curs. Este un om foarte serios şi 
un nume de prestigiu în audio-
vizualul românesc”, şi-a  motivat 
Tudor Giurgiu alegerea.

La rândul ei, Dana Deac a 
declarat: „Nu aş fi  crezut că o 
să-mi doresc să revin în TVR, 
însă schimbările în ceea ce 
priveşte programele televiziu-
nii publice mi-au atras atenţia 
şi au făcut ca postul de director 
la TVR 1 să devină o provocare 
foarte interesantă pentru mine”.   
 Iulia Roman ||||

Black Eyed Peas ar putea veni la Timi[oara

CLASAMENT - Telespectatorii 
ro mâni preferă să urmărească 
ştirile prezentate de Andreea 
Esca şi informaţiile sportive re-
latate de prezentatoarea PRO 
TV Raluca Arvat, conform 
cercet`rii realizate de compa-
nia UPC. Pe locul trei s-a clasat 
şti rista Antenei 1, Alessandra 
Stoi cescu. 

La categoria „{tiri sporti-
ve”, locurile doi şi trei au fost 
ocu pate de Simona Pătruleasa, 
de la Antena 1, şi, respectiv, 
Cosmin Cernat, prezentator la 
TVR 1. 

Conform aceluiaşi studiu, 
fotbalul s-a dovedit a fi  sportul 
preferat al românilor, surcla-
sând Formula 1. În materie de 

Andreea Esca şi Raluca 
Arvat conduc în topul 
op]iunilor românilor la 
categoria „Prezentatori 
de ştiri”, potrivit 
sondajului Companiei de 
televiziune prin cablu, 
internet [i satelit UPC. 
Studiul a avut ca subiect 
obiceiurile de consum ale 
telespectatorilor 
\n anul 2006.

Dana Deac este noul director al TVR 1

Carieră de 17 ani în mass-media
CV  Dana Deac are 45 de ani [i lu crea ză în mass-
media din 1990. A ocu pat, pe rând, funcţiile de 
şef secţie la „Veniţi cu noi pe programul doi”, 
Departamentul Social al TVR 2, redactor-şef la Tele 
7 abc. Din 1998, ea a lucrat pen tru postul Antena 1, 
fiind producător executiv, pro ducător, reporter şi 
apoi moderator la Antena 3. 

Clubul rom#n de pres` [i profesioni[tii de televizi-
une au premiat-o, p#n` acum, de cinci ori

sport, femeile preferă atletismul 
şi patinajul artistic. Talk-show-
urile sportive nu sunt pe gus-
tul ro mânilor, iar 71% dintre 
telespecta tori prefer` transmi-
siunile live.

Telespectatorii români, în pro-
porţie de 68%, urmăresc cu plă-

cere ştirile sportive, în timp ce 
emisiunile de science fi ction sunt 
vizionate de numai 2% dintre ei. 
Sportul este al doilea subiect de 
interes al bărbaţilor, în timp ce 
pentru 45% dintre femei fi lmele 
sunt a doua opţiune. Tot fi lmele 
ocupă primul loc în preferinţele 

tinerilor, în proporţie de 55%, 
următoarele alegeri ale acesto-
ra fi ind ştirile (39%) şi muzica 
(35%). În studiul obiceiurilor 
de consum ale telespectatorilor 
eu ropeni s-a acordat o atenţie 
specială preferinţelor acestora 
în materie de sport. I.R. ||||

Topul prezentatorilor de sport

Raluca Arvat

Cosmin Cernat

Simona
Pătruleasa

38 %38 % 15 %15 % 10 %10 %

(PRO TV)

(Antena 1)

(Antena 1)

Topul prezentatorilor de ştiri

52 %52 % 9 %9 % 8 %8 %

Andreea Esca

Gabriela
Vrânceanu Firea Alessandra

Stoicescu

(PRO TV)

(Antena 1)
(Antena 1)

38 %38 % 15 %15 % 10 %10 %52 %52 % 9 %9 % 8 %8 %



FILME
APOCALYPTO

SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu Dalia Hernandez, 
Rudy Youngblood
12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.30, 17.30, 
 20.30, 23.30
Movieplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.30, 14.30,
  17.30, 20.30, 23.30
Movieplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45
14 decembrie
Hollywood Multiplex  13.30, 16.30, 
 19.30, 22.30
Movieplex  13.30, 16.15, 
 19.00, 21.45

ARUNCAT LA CANAL
SUA-Marea Britanie, film de 
anima]ie, 2006 
Regia: Henry Anderson, David 
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet, 
Ian McKellen
12 decembrie
Hollywood Multiplex  13.45, 15.45, 17.45
City Cinema  14.00, 15.45, 
 17.30, 19.30, 21.30
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.45, 13.45,
  15.45, 17.45
City Cinema  12.00, 14.00, 
 15.45, 17.30, 
 9.30, 21.30
14 decembrie
Hollywood Multiplex  11.45, 13.45,
  15.45, 17.45
City Cinema  12.00, 14.00, 
 15.45, 17.30, 
 19.30, 21.30

BORAT
SUA, comedie, 2006 
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela 
Anderson
12, 13 decembrie
Hollywood Multiplex  23.45
Movieplex  15.30
14 decembrie
Hollywood Multiplex  13.45
Movieplex  15.30

CASINO ROYALE
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench
12 decembrie
Hollywood Multiplex  21.30
Movieplex  15.00, 18.30, 21.30
City Cinema  16.15, 22.45
13 decembrie
Hollywood Multiplex  21.30
Movieplex  15.00, 18.30, 21.30
City Cinema  13.30, 18.15
14 decembrie
Hollywood Multiplex  22.30
Movieplex  15.00, 18.30, 21.30
City Cinema  13.30, 18.15

C^RTI}A
SUA, poli]ist, 2006 
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt 
Damon, Jack Nicholson
12, 13, 14 decembrie
Hollywood Multiplex  22.15

CLASA DE T~NT~L~I
SUA, comedie, 2006 
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder
13 decembrie
Hollywood Multiplex  14.30, 16.45,
  19.00, 21.15
14 decembrie
Hollywood Multiplex  12.15, 14.30,
  16.45, 19.00, 21.15
15 decembrie
Hollywood Multiplex  16.00, 18.15, 
 20.30, 22.45

COPIII TAT~LUI
Marea Britanie-SUA, S.F., 2006
Regia: Alfonso Cuaron
Cu: Clive Owen, Julianne Moore, 
Michael Caine
12, 13 decembrie
Hollywood Multiplex  17.45
14 decembrie
Hollywood Multiplex  14.15

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

12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.45, 17.00
Movieplex  14.00, 18.00
City Cinema  14.30, 19.00, 21.00
13 decembrie
Hollywood Multiplex  12.30, 14.45, 17.00
Movieplex  12.00, 14.00, 18.00
City Cinema  11.30, 16.15, 21.00
14 decembrie
Hollywood Multiplex  12.30, 14.45, 17.00
Movieplex  12.00, 14.00, 18.00
City Cinema  11.30, 16.15, 21.00

CUM ST~ TREABA CU AI MEI
SUA, comedie, 2005
Regia: Raymond De Felitta
Cu: Peter Falk, Paul Reiser
13 ianuarie
Cinema Union  20.00

DINCOLO DE TRECUT
SUA, S.F., 2006
Regia: Tony Scott
Cu: Denzel Washington, Val Kilmer
12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.00, 16.45,
 19.30, 22.15
Movieplex  13.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
City Cinema  13.15, 15.30, 
 18.00, 20.30, 23.00
CinemaPro  12.15, 15.00, 
 18.00, 21.00
Corso  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.15, 14.00,
  16.45, 19.30, 22.15
Movieplex  13.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
City Cinema  11.00, 13.15, 
 15.30, 18.00, 
 20.30, 23.00
CinemaPro  12.15, 15.00, 
 18.00, 21.00
Corso  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30
14 decembrie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45, 
 16.30, 19.15, 22.00
Movieplex  13.00, 17.30, 
 20.00, 22.30
City Cinema  13.00, 15.15, 
 17.45, 20.15, 22.45
CinemaPro  12.15, 15.00, 
 18.00, 21.00
Corso  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30

EI ATAC~!
SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy
12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.00, 16.45
  19.30, 22.15
Movieplex  16.00, 20.00, 22.00
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.15, 14.00,
 16.45, 19.30, 22.15
Movieplex  16.00, 20.00, 22.00
14 decembrie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.45,
  16.30, 19.15, 22.00
Movieplex  16.00, 20.00, 22.00

ERAGON 
SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Garrett Hedlund, Edward 
Speleers, Sienna Guillory
12 decembrie
Hollywood Multiplex  13.15, 15.30,
  20.15, 22.30
Movieplex  14.15, 19.00, 21.30
City Cinema  13.15, 15.15, 
 17.45, 20.00, 22.15
Gloria  15.00, 17.00, 19.00
Glendale Studio  18.00, 21.00
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.00, 13.15,
  15.30, 20.15, 22.30
Movieplex  12.00, 14.15, 
 19.00, 21.30
City Cinema  12.30, 15.00, 
 17.45, 20.00, 22.30
Gloria  15.00, 17.00, 19.00
Glendale Studio  12.00, 15.00, 
 18.00, 21.00
14 decembrie
Hollywood Multiplex  12.00, 16.45, 
 19.00, 21.15
Movieplex  12.00, 14.15, 
 19.00, 21.30
City Cinema  12.30, 14.45, 
 17.15, 20.00, 22.15
Gloria  15.00, 17.00, 19.00
Glendale Studio  12.00, 15.00, 
 18.00, 21.00

FARAONUL
Polonia, dram`, 1966
Regia: Jerzy Kawalerowicz
Cu: George Zelnik, Barbara Brylska
13 ianuarie
Cinema Eforie  12.00

FIECARE SE CREDE NORMAL
SUA, aventur`, 2006 
Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette
12 decembrie
Hollywood Multiplex  16.15, 18.30
Movieplex  14.30, 19.45
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.15, 16.15, 18.30
Movieplex  12.15, 14.30, 19.45
14 decembrie
Hollywood Multiplex  15.00, 17.15
Movieplex  12.15, 14.30, 19.45

FILIERA KEBAB
Germania, ac]iune, 2005
Regia: Anno Saul
Cu: Denis Moschitto, Nora Tschirner
12, 13, 14 decembrie
Hollywood Multiplex  23.30

FLORI FR^NTE
Coproduc]ie, comedie, 2005
Regia: Jim Jarmusch
Cu: Bill Murray, Julie Delpy
14 ianuarie
Cinema Union  18.00

HAIDUCII
Rom#nia, aventuri, 1966
Regia: Dinu Cocea
Cu: Marga Barbu, Ion Besoiu
13 ianuarie
Cinema Eforie  15.15

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

Australia-SUA, film de 
anima]ie, 2006 
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams
12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.15, 16.30, 19.00
Movieplex  14.45, 17.00, 19.15
Patria  13.00, 15.30, 
 17.45, 20.00
13 decembrie
Hollywood Multiplex  11.45, 14.15,
  16.30, 19.00
Movieplex  12.15, 14.45, 
 17.00, 19.15
Patria  13.00, 15.30, 
 17.45, 20.00
14 decembrie
Hollywood Multiplex  15.15, 17.45, 20.15
Movieplex  12.15, 14.45, 
 17.00, 19.15
Patria  13.00, 15.30, 
 17.45, 20.00

HOWARDS END
Coproduc]ie, Dram`, 1992
Regia: James Ivory
Cu: Anthony Hopkins, Emma 
Thompson
13 ianuarie 
Cinema Eforie  19.30

IA-O DE LA CAP~T!
Australia, dram`, 2005
Regia: Rowan Woods
Cu: Cate Blanchett, Sam Neil
13 ianuarie
Cinema Union  16.00

|N SLUJBA VIE}II
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Andrew Davis
Cu: Ashton Kutcher, Kevin Costner
12 decembrie
Hollywood Multiplex  19.15
Movieplex  21.15
13, 14 decembrie
Hollywood Multiplex  19.15
Movieplex  21.15

KEY LARGO
SUA, fic]iune, 1948
Regia: John Huston
Cu: Humphrey Bogart, Lauren Becall

13 ianuarie 
Cinema Eforie  17.00

MAI MULT DEC^T FIC}IUNE
SUA, comedie, 2006 
Regia: Mark Forster
Cu: Will Ferrell, Emma Thompson
12, 13, 14 decembrie
Europa  14.00, 16.30, 19.00

MARIE-ANTOINETTE
SUA, dram`, 2006
Regia: Sofi a Coppola
Cu: Kirsten Dunst, Janson 
Schwartzman, Rip Torn
Premier` 
12 decembrie
Hollywood Multiplex  13.30, 20.45, 23.15
Movieplex  17.00, 22.15
13 decembrie
Hollywood Multiplex  13.30, 20.45, 23.15
Movieplex  17.00, 22.15
14 decembrie
Hollywood Multiplex  19.30, 22.15
Movieplex  17.00, 22.15

OAIA CU CINCI PICIOARE
Fran]a, comedie, 1954
Regia: Henri Verneuil
Cu: Fernandel, Andrex, Francoise 
Arnoul
13 ianuarie
Cinema Eforie  16.15

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale
Premier`
12 decembrie
Hollywood Multiplex  14.00, 17.00, 
 20.00, 23.00
Movieplex  14.00, 16.45, 
 19.30, 22.15
13 decembrie
Hollywood Multiplex  12.15, 14.30,
  16.45, 19.00, 
 21.15
Movieplex  11.30, 14.00, 
 16.45, 19.30, 22.15
14 decembrie
Hollywood Multiplex  16.00, 18.15,
  20.30, 22.45
Movieplex  11.30, 14.00, 
 16.45, 19.30, 22.15

R~ZBUNARE {I ADRENALIN~
SUA-Marea Britanie, ac]iune, 
2006
Regia: Mark Neveldine, Brian Taylor
12, 13, 14 decembrie
Festival  14.00, 16.30, 19.00

UN AN BUN
SUA, dram`, 2006 
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion 
Cotillard, Albert Finney
12, 13 decembrie
Scala  12.00, 14.30, 
 17.00, 19.30
Movieplex  16.15
14 decembrie
Scala  12.00, 14.30, 
 7.00, 19.30
Movieplex  16.15

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet
12, 13 decembrie
Hollywood Multiplex  12.45, 15.30, 
 18.15, 21.00
Movieplex  13.15, 18.45, 
 21.45
14 decembrie
Hollywood Multiplex  11.00, 15.30,
  18.15, 21.00
Movieplex  13.15, 18.45, 
 21.45
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Prestigiul 
Regizorul lui Batman revine pe marile ecrane cu o nouă 
peliculă de succes – „The Prestige”. Acţiunea fi lmului se 
petrece în Londra sfârşitului de secol XIX. Prietenia dintre 
Robert Angier (Hugh Jackman, foto) şi Alfred Borden 
(Christian Bale), doi magicieni, se transformă treptat în 
rivalitate, ca la fi nal să se ajungă la o adevărată luptă. 
Cei doi au fost amici în tinereţe, însă competiţia dintre ei 
nu întârzie să apară pe măsură ce talentul şi celebritatea 
lor cresc. Lucrurile scapă de sub control. Sentimentele nu 
pot fi  stăpânite, iar furia dintre Robert şi Alfred pune în 
pericol nu numai vieţile lor, dar şi ale celorlalţi. 

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

Ei atacă!
Regizorii Xavier Palud şi David Moreau aduc pe marile 
ecrane un fi lm de groază fi lmat în România. Pelicula 
pune accent pe esenţa fricii, pe reacţiile personajelor, 
nicidecum pe scene terifi ante „a la Puzzle mortal”. Lucas 
(Michaël Cohen) şi Clémentine (Olivia Bonamy, foto), un 
cuplu de tineri francezi, stabiliţi în România, locuiesc de 
puţin timp într-o casă izolată, la marginea Bucureştiului. 
Ea este profesoară de franceză, iar el romancier. Viaţa lor 
se schimbă radical într-o seară ploioasă, când \n recep-
torul telefonului se aud nişte voci ciudate. Simţindu-se 
din ce în ce mai ameninţaţi cei doi încearcă să afl e cine 
sunt „cei” care le-au furat liniştea.

FILM ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aruncat la canal
Roddy (voce - Hugh Jackman) este un şoricel de companie 
care trăieşte într-un apartament de lux din Kensing-
ton. Viaţa sa liniştită se schimbă odată cu apariţia lui 
Sid, un şobolan vagabond care vrea să trăiască la fel de 
bine ca el. Simţindu-se ameninţat, simpaticul [oricel 
încearcă să se descotorosească de intrus şi să-l arunce 
în toaletă. În cele din urmă, planul lui Roddy eşuează, el 
fi ind aruncat la canal în Lumea de Jos. Aici el găseşte un 
adevărat oraş al şoriceilor. Siguranţa micuţelor rozătoare 
este însă ameninţată de diabolicul Toad. Dorind să se 
întoarcă acasă, Roddy îi cere ajutorul şoricuţei Rita (voce 
- Kate Winslet). Cei doi vor trebui, mai întâi, să scape de 
complicii lui Toad şi să-i salveze pe şoricei de la inundaţie.
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11 - 17 IANUARIE
  Pozi]ie Film Spectatori Spectatori
  (11-17 ian.) (total)
 1. Apocalypto 12.819 12.819
 2. Dincolo de trecut 8.968 8.968
 3. Clasa de tăntălăi 8.828 11.270
 4. Happy Feet 8.573 23.286
 5. Eragon 7.251 39.957
 6. Vacanţa 6.216 34.211
 7. Casino Royale 3.796 63.177
 8. Marie-Antoinette 2.542 6.540
 9. Aruncat la canal 2.379 2.379
 10. Crăciun cu scântei 2.233 21.608

                                                    Sursa: www.CineMagia.ro
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Drum’n’bass 
şi New Roots @ Web
Astăzi, în Web Club sunt invitaţi DJ Danjah, DJ Dropdread 
(foto) şi MC Bean. Dana Ioan Siman, aka Danjah, este 
arhitectă în Insulele Reunion şi iubeşte ritmurile re ggae-
roots-dancehall. Web Club a fost gazda primului ei 
eveniment în cadrul căruia a mixat şi rămâne locul unde 
„se va întoarce mereu cu drag pentru atmosferă şi «good 
vibe»”. Silvia, aka Dropdread, mixează din 2004 pe rit-
muri electronice de drum’n’bass şi jungle. Aceasta aspiră 
la o carieră de psiholog, însă muzica este adevărata sa 
pasiune. Ea este conştientă că pentru a evolua ca DJ este 
nevoie de multe ore petrecute în spatele platanelor.  
Alături de cele două DJ-iţe va anima party-ul şi MC Bean, 
component al trupei Blanoz.

DJ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CONCERT & 
PARTY
DJ
12 ianuarie
„TLS Party“
DJ Marius & DJ Botanik 
Twice  21.00
Intrarea: 10 lei băieţi, 
liberă pentru fete 
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92 

12 ianuarie
“Delicious doughnouts”
DJ Bogdan Nicolescu 
Club A  21.00
Intrarea: 2 lei pentru fete, 
5 lei pentru băieţi
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92

12 ianuarie
DJ H
El Comandante  21.00
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

12 ianuarie
DJ Rabinu  22.00
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

12 ianuarie
Dropdread, Danjah, MC Bean
Web Club 
Bd. Ion Mihalache nr. 12
Telefon: 318.64.70
www.thewebclub.ro

13 ianuarie
DJ Felipe
El Comandante  21.00
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

13 ianuarie
DJ Niki
Tonka Soul Café  22.00
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 317.83.42

13 ianuarie
DJ Robots, Alex
Web Club  22.00
Bd. Ion Mihalache nr. 12
Telefon: 318.64.70
www.thewebclub.ro

MUZIC~ CLASIC~
12 ianuarie
Mathew Barley, Bianca Manoleanu
Ateneul Rom#n  19.00
Str. Franklin nr. 1
Telefon: 315.25.67

PARTY 
12 ianuarie
A Walk On the Wild Side
Fire Club  19.30
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro22 

12 ianuarie
Hip-Hop Nights Corrtodo Sangria
Cafeneaua Actorilor  22.30
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

12 ianuarie
Pr#slea, CZR
Studio Martin  22.00
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61    
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro

12 ianuarie
ReDance Party  
Q-Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

12 ianuarie
Shadow Party
Excess Club R2  22.00
Str. Orhideelor nr. 3-5
Telefon: 0723.284.198

12 ianuarie
Supradoz` de piese
Expirat  21.00
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

12 ianuarie
After Hours: Bolla and Demos
Gossip  05.00
Str. Lânăriei nr. 90
Telefon: 337.47.88

13 ianuarie
Rosario Internullo, Optik
Studio Martin  22.00
Str. Iancu de Hunedoara nr. 61    
Telefon: 0722.399.228
www.studiomartin.ro

13 ianuarie
Balamuc organizat
Expirat  21.00
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

13 ianuarie
Nop]i albe \n Twice
Twice  21.00

Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

13 ianuarie
Burning down the club
Club A  21.00
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

13 ianuarie
Agita]ia ]ine 
p#n` m#ine la pr#nz
Club Revenge (fost 911)
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

13 ianuarie
Clubbing incendiar
Opium Studio  21.00
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

13 ianuarie
Carnaval!!!
Onx  21.00
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

13 ianuarie
Unlimited Party
Q-Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

13 ianuarie
Fever Night
Liquid Club  21.00
Str. Vulturilor nr. 99
Telefon: 320.53.41

14 ianuarie
Dance clasic
Twice  21.00
Str. Sfânta Vineri nr. 4
Telefon: 313.55.92
www.twice.ro

14 ianuarie
Oldies Party
Oldies Club  21.00
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

14 ianuarie
Caraibeean Music
Cafeneaua Actorilor  20.00
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2
Telefon: 0721.900.842

14 ianuarie
Hip-Hop Sunday
Fire Club  21.00
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19 
www.fi re.ro

14 ianuarie
Chill Party
Q-Pub  21.00
Str. Mendeleev nr. 35
Telefon: 316.80.45
www.q-pub.ro

14 ianuarie
Elvis Night
Coyote Café  22.30
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

14 ianuarie
Party El Comandante
El Comandante  19.00
Str. Sfântul Ştefan nr. 13
Telefon: 0724.187.520

TEATRU
CAFENEAUA 

Regia: Mihai M`laimare
Cu: Valentin Mihalache, 
Sorin Dinculescu, 
Mihai M`laimare
12 ianuarie
Teatrul Masca  19.00
Telefon: 430.59.99

CE FORMIDABIL~ 
HARABABUR~!

De: Eugene Ionesco
Regia: Gelu Colceag
Cu: Marius Florea Vizante, 
Virginia Mirea, 
Gabriela Popescu
12 ianuarie
Teatrul de Comedie
Sala Mare  19.00
Telefon: 315.91.37

CHICAGO
Dup`: Maurine Dallas Watkins
Regia artistic`: Ricard Reguant
Regia muzical`: Dan Ardelean
Cu: Aurelian Temi[an, 
Monica Davidescu, 
Maia Morgenstern, 
Anca }urca[iu
13 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Mare  18.30
Telefon: 314.71.71

COMEDIE RO{IE
De: Constantin Turturic`
Regia: Alexandru Tocilescu
Cu: Ion Lucian, 
Sanda Toma, 
Alexandru Bindea

14 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier  19.00
Telefon: 314.71.71

DULCEA PAS~RE A TINERE}II
De: Tennesse Williams
Regia: Tudor M`r`scu
Cu: Adela M`rculescu, 
Damian Crâ[maru, 
Armand Calot`
13 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier  19.00
Telefon: 314.71.71

INIM~ DE CÂINE
Dup`: Mihail Bulgakov             
Regia: Yuriy Kordonskiy
Cu: Victor Rebengiuc, 
Tania Popa, 
Alexandru Bindea
13 ianuarie
Teatrul Na]ional I.L. Caragiale
Sala Amfi teatru  18.30
Telefon: 314.71.71

INTRUSA
De: J. L. Borges
Regia: Mihai M`laimare
Cu: Delia Hriscu-Budeanu, 
Cosmin Cre]u, 
Valentina V`duva
13 ianuarie
Teatrul Masca  19.00
Telefon: 430.59.99

FUGA DE BACH |N CARTIER
Regia: Mihai M`laimare
Cu: Dora Iftode, Katy Balc`, 
Ramona Popa
14 ianuarie
Sta]ia de metrou Pia]a Unirii  12.30

JOI.MEGAJOY
De: Katalin Thuroczy
Spectacol de: Radu Afrim
Cu: Dorina Laz`r, 
Rodica Mandache, 
Irina Mazanitis
13 ianuarie
Teatrul Odeon  18.30
Telefon: 314.72.34

MADY-BABY.EDU
De: Gianina C`rbunariu
Regia: Gianina C`rbunariu
Cu: M`d`lina Ghi]escu, 
R`zvan Oprea, 
Rolando Matsangos
12 ianuarie
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

MENAJERIA DE STICL~
De: Tennessee Williams
Cu: Valeria Seciu, 
Br#ndu[a Mircea, 
Daniel Badale
12 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Atelier  19.00
Telefon: Telefon: 314.71.71

MOJO
De: Jez Butterworth
Regia: Radu Dragomirescu
Cu: Radu Zetu, 
Bogdan Tala[man, 
Bogdan Dumitrescu
13 ianuarie
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

OAMENI {I {OARECI
De: John Steinbeck
Regia: Ioa Cojar
Cu: C`t`lin Bordea, 
Andrei Pandele, 
C`lin Puia
14 ianuarie
Studioul de teatru Casandra  19.00
Telefon: 310.35.74

PORTRETUL LUI DORIAN 
GRAY

Dup`: Oscar Wilde
Regia: Drago[ Galgo]iu
Cu: R`zvan Mazilu, 
Marius St`nescu, 
Dan B`d`r`u, 
Aron Dimeny
Teatrul Odeon  18.30
Telefon: 314.72.34

REGINA MAM~
De: Manlio Santanelli
Regia: Gelu Colceag
Cu: Olga Tudorache, Marius 
Bodochi
14 ianuarie
Teatrul Na]ional I. L. Caragiale
Sala Amfi teatru  18.30
Telefon: 3140.71.71

RICHARD AL III-LEA
SE INTERZICE

Regia: C`t`lina Buzoianu
Cu: Virgil Og`[anu, Radu 
Amzulescu, Doru Ana
14 ianuarie
Teatrul Bulandra
Sala Toma Caragiu  19.00
Telefon: 212.05.27

{EFELE
De: Werner Schwab
Regia: Sorin Militaru
Cu: Dorina Laz`r, 
Coca Bloos, 
Emilia Dobrin

12 ianuarie
Teatrul Odeon  18.30
Telefon: 314.72.34

STATUILE
Regia: Mihai M`laimare 
Cu: Katy Balc`, 
Bogdan Angelescu, 
Sorin Sandu, 
Cosmin Cre]u
13 ianuarie
Teatrul Masca  12.30
Telefon: 430.59.99

TAKE, IANCHE {I CADÂR
De: Victor Ioan Popa
Regia: Grigore Gon]a
Cu: Marin Moraru, 
Radu Beligan, Gheorghe Dinic`, 
Valentin Uritescu
12 ianuarie
Teatrul Na]ional I.L. Caragiale
Sala Mare  19.00
Telefon: 314.71.71

VITAMINE
De: Vera Ion
Regia: Ana M`rgineanu
Cu: Gheorghe Visu, 
Maria Ploae, 
Toma D`nil`
14 ianuarie
Teatrul Foarte Mic  19.00
Telefon: 314.09.05

EVENIMENTE
EXPOZI}II

Expoziţie de fotografii, 
cărţi, obiecte 
“20 de ani cu/fără Jorge Luis 
Borges” 
Muzeul Naţional 
al Literaturii Române
Program:  Ma - V: 10.00-18.00; 
 S - D: 10.00-16.00
Bd. Dacia nr. 12
Telefon: 212.58.46
Ultima zi - 15 ianuarie

Expoziţie de instalaţie video 
Bigert & Bergstrom
„Ultima cină/
Ultimele cuvinte“
Galeria Nouă
Program:  Mi - D: 11.00-19.00
Str. Academiei nr. 15
Telefon: 322.81.59 
Ultima zi – 21 ianuarie

Expoziţie de grafică
Expune: Mircea Nechita
Galeria Simeza
Bd. Magheru nr. 20
Telefon: 659.75.80
Ultima zi – 22 ianuarie

Expoziţie de grafi că religioasă
„Aripi de înger“ 
De: Elena Murariu 
Ministerul Culturii şi Cultelor  
{os. Kiseleff nr. 30
Ultima zi – 27 ianuarie

Expoziţie de caricatură
„5 Ani“ 
Expun: Ştefan Popa Popa’s, 
Iulian Pena-Pai, 
Cezar şi Bogdan Petry, 
Mihai Stănescu, 
Puiu Gazdaru, 
Tudor Banuş, 
Mihai Pânzaru-Pim, 
Horaţiu Mălaele, 
Albert Poch, 
Nik Lengher
Cuptorul cu Lemne  
B-dul Pache Protopopescu nr. 63
Telefon: 252.24.14
Ultima zi – 31 ianuarie

Expoziţie de pictură
“Evanghelia după Moş Crăciun”
De: Roman Tolici 
H‘Art Gallery  
Str. Mihai Eminescu nr. 105-107 
Telefon: 210.83.51
Program:  L - V: 13.00-18.00; 
 S: 14.00-18.00  
Ultima zi – 31 ianuarie

Expoziţie de fotografi e
„Daylight”
De: Nikolaus Schletterer 
Muzeul Naţional 
de Artă Contemporană
Program:  Mi - D: 10.00-18.00
Palatul Parlamentului, aripa E4
Calea 13 Septembrie
Telefon: 318.91.37
Ultima zi – 11 februarie

Expoziţie de medalii
„Medalii şi însemne masonice. 
Istorie şi simbol“
Muzeul Naţional de Istorie 
Calea Victoriei nr. 12
Telefon: 315.70.56
Ultima zi – 31 martie

Expoziţie de covoare
„De la mihrab la grădina 
paradisului”
Muzeul Naţional de Artă, Corp 
Kretzulescu
Program:  S - Mi: 10.00 - 18.00
Calea Victoriei nr. 49-53
Telefon: 313.30.30
Ultima zi – 1 aprilie

Concert inedit la Ateneu
La început de an, Ateneul Român îşi întâmpină specta-
torii cu un concert extraordinar. Astăzi, de la ora 19.00, 
îi puteţi asculta pe Mathew Barley şi Bianca Manoleanu 
(foto). Mathew Barley s-a format ca muzician la Con-
servatorul din Moscova. Instrumentul la care acesta cântă 
este violoncelul. Artistul a concertat pe diferite conti-
nente, iar repertoriul său include Bach, compoziţii proprii, 
muzică scrisă special pentru el şi multe improvizaţii. 
Soprana Bianca Manoleanu colaborează cu orchestrele 
fi larmonicilor din Bucureşti şi din ţară în concerte vocal-
simfonice. Aceasta este membră a formaţiilor de muzică 
veche „Cantus Serenus“ şi „Claudopolis“.

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

www.compact.info.ro

Sear` Elvis \n Coyote Cafe
Iubitorii rock’n’roll-ului [i admiratorii renumitului 
Elvis Presley pot asculta cele mai \ndr`gite melodii ale 
marelui artist \ntr-un spectacol intitulat „Tribute to 
Elvis Presley”. Evenimentul va avea loc duminic` \n 
Coyote Café, \ncep#nd cu orele 19.00. Pre]ul unui bilet 
este de 10 lei. Pe scen` vor evolua Mihai Vulpe, cunos-
cut sub numele de Bacio, Gabi Balasz (foto), Alexander 
Zailer [i Badea Dorule]. Dup` concert, va avea loc un 
concurs de karaoke. Spectacolul este unul cu tradi]ie, 
av#nd loc la \nceputul fi ec`rui an, comemor#ndu-l pe 
celebrul c#nt`re]. Mihai Vulpe a devenit cunoscut at#t 
\n Rom#nia, c#t [i \n str`in`tate prin c#nt`rile dedicate 
regelui rock’n’roll-ului. 

CONCERT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 7.00 Jurnalul TVR
 8.00 Spioanele (s, SUA)
 8.30 Cel mai puternic
10.10 Dacă doriţi să revedeţi...
10.30 Gala Premiilor Dănutz SRL (r)
12.15 Concert Holograf (r)
13.30 Desene animate. Club Disney
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Vacanţe de vis - Madeira
16.00 Patru luni... „La urgenţă”
17.00 Jurnalul TVR
17.20 Celebrităţile timpului tău 
19.00 Jurnalul TVR
20.15 Stele de... 5 stele
21.50 Lost: Naufragiaţii (s, SUA)
22.45 Jurnalul TVR
23.10 Eu sunt David! (dramă, SUA)
 0.50 Africanul (aventură, Franţa)
 2.35 Jurnalul TVR (r)
 3.35 Stele de... 5 stele (r)

21.50 Lost: Naufragia]ii

ACAS~
11.00 Pariul iubirii (s, Mexic) 13.30 
Daria, iubirea mea (s, România) 
(r) 14.30 Iubire ca în filme (s, 
România) (r) 15.30 Suflete rănite 
(dramă romantică, Mexic) 16.30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA) 17.30 
Poveştiri adevărate 18.30 Rebelde 
(s, Mexic) 19.30 Daria, iubirea mea 
(s, România) (r) 20.30 Tango în trei 
(comedie romantică, SUA) 22.30 
O lume a fiarelor (s, Mexic) 0.30 
Poveştiri adevărate (r) 1.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 2.30 
Extravaganta Anastasia (s) 

4.00 Prietenii (comedie, SUA) 6.00 
Incidentul (dramă, SUA) 8.00 Un 
nou tată (comedie, SUA) 10.00 Lumi 
diferite (s, SUA) 11.00 Ed (s, SUA) 
12.00 Trei generaţii (dramă, SUA) 
14.00 Un nou tată (comedie, SUA) 
16.00 Lumi diferite (s, SUA) 17.00 Ed 
(s, SUA) 18.00 Trei generaţii (dramă, 
SUA) 20.00 Pasiune obsesivă 
(thriller, SUA) 22.00 Crimele din 
Midsomer (s, Anglia) 0.00 Crimă 
şi pedeapsă (dramă, SUA/Ungaria) 
2.00 Crimele din Midsomer (s, 
Anglia)

10.00 Motociclete americane 
11.00 Curse şi fiare vechi 12.00 
Tehnologie extremă 13.00 Când 
se produce dezastrul 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 Un pas mai departe 22.00 Dr. 
G, medic legist 23.00 Constructorii 
de motociclete 0.00 Luptătorii văz-
duhurilor 1.00 Dinastii ale vitezei 

7.00 Ştirile TV Sport 7.30 Jocuri 
de Vacanţă 9.00 Ştirile TV Sport 
11.00 Tenis, Turneul Kooyong 
16.00 Ştirile TV Sport 16.30 
Fotbal, Cupa Dubai 2007: FINALA 
18.30 Ştirile TV Sport 19.00 
Tenis, Turneul Kooyong 20.30 
Fotbal, Antalya Cup: Den Haag 
- Fenerbahce 22.30 Ştirile TV 
Sport 23.00 World Wrestling 
Entertainment, RAW 0.00 Poker 
- “Faceţi jocurile!” 2.00 Fotbal, 
Antalya Cup: Dinamo Minsk - 
Energie Cottbus 

DISCOVERY
11.15 Verdict: Crimă! (s, SUA) (r) 12.15 
Walker, poliţist texan (s, SUA) (r) 
13.15 Taz-Mania (s, SUA) 13.45 O 
familie ciudată 14.15 Lumea PRO 
CINEMA (r) 15.00 Dispăruţi fără urmă 
(s, SUA) (r) 16.00 Prietenii tăi (s, 
SUA) (r) 16.30 Rio Bravo (western, 
SUA) 19.00 Walker, poliţist texan 
(s, SUA) 20.00 Entertainment News 
20.20 Dispăruţi fără urmă (s, SUA) 
21.30 Prietenii tăi (s, SUA) 22.00 
Dracula (horror, SUA) 0.45 Preţul 
libertăţii (s) 1.45 O afacere perfectă 
(dramă, SUA) 

HALLMARK
6.00 MTV Wake Up 7.00 Breakfast 
Club 9.30 MTV Super Hits 
11.00 Pimp My Ride (r) 11.30 MTV 
Urban 12.30 MTV Siesta 13.30 Euro 
Top 20 (r) 14.30 Trick It Out (r) 
15.00 MTV Classroom 16.00 MTV 
News 16.30 MTV Popular Music 
18.00 Total Reqest Live 19.00 MTV 
Popular Music 20.00 MTV Super 
Hits 20.30 Dance Floor Chart (r) 
21.30 MTV News (r) 22.00 MTV Club 
Zone 23.00 Party Music 1.00 MTV 
Urban 2.00 Fool Moon 

 7.00 Ştirile PRO TV 
 9.10 Omul care aduce cartea
 9.15 Tânăr şi neliniştit (s, SUA) (r)
10.15  Om sărac, om bogat (comedie, 

România) (r)
11.15  Minciuni îngropate (thriller, 

SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45  O mamă perfectă (dramă, 

SUA)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s, SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Familia Bundy (s, SUA)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Schimb de prizonieri (ac-

ţiune, SUA)
22.30 Vacanţa Mare (r)
23.30 Familia Bundy (s, SUA) (r)
 0.30  Schimb de prizonieri (acţiune, 

SUA) (r)
 2.30 Ştirile PRO TV
 3.30 Te vezi la Ştirile PRO TV (r)

16.00 T#n`r [i nelini[tit

 5.15  Vivere - A trăi cu pasiune (s, 
Italia) (r)

 6.00 În gura presei
 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  Visuri neîmplinite (dramă, 

SUA)
16.00 Observator
17.00 9595 - te învaţă ce să faci
19.00 Observator
20.30  Divertisment: Geniali - 

Angela Similea
 0.00  Zona de acţiune (acţiune, 

SUA). Cu: Frank Zagarino, Joe 
Lara, Michael McClelland 

 2.00 Concurs interactiv
 3.00 Observator (r)
 3.45 9595 - te învaţă ce să faci (r)

0.00
 7.30 Dragoste şi putere (s, SUA) (r)
 8.30 Sport, dietă şi o vedetă (r)
 9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.50 Play
14.00 Dragoste şi putere (s, SUA)
14.30  McBride: seducţie şi crimă 

(poliţist, SUA)
16.30 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.30 Dezastre în lumea sportului
18.00 Focus
19.00  Cele mai uimitoare filme din 

lume 
19.45 Celularul (s, România)
20.00 CSI - Crime şi investigaţii (s)
21.00 4400 (S.F., SUA)
22.00 Totul despre sex (s, SUA)
22.30 Focus Plus
23.30 Celularul (s, România) (r)
23.45  Johnny, băiat frumos 

(acţiune, SUA)
 2.00 Focus (r)
 3.00 Sunset Beach (s, SUA)

23.45
11.30 Lege şi ordine (s, SUA) (r)
12.25  Câţiva paşi spre un mana-

gement mai bun (r)
13.00 Motomagia (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 Hollywood reporter
17.00 Dinotopia (aventură, SUA)
18.00 Lecţia de management
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25  Ray Mears - Lecţii de 

supravieţuire
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Ora de ştiri
22.10 Campionatul de comedie
22.40 Home made.ro
23.10 Coolmea distracţiei
 0.10 Mica Britanie (s, Anglia)
 0.40  Ray Mears - Lecţii de supra-

vieţuire (r)

20.00
 4.10 Haloul (comedie, Irlanda)
 6.00 Vrăjitoarele (comedie, SUA)
 7.30  A treia dorinţă (comedie, 

SUA)
 9.10 Hocheistele (dramă, Canada)
10.45  Solstiţiul de iarnă (dramă, 

SUA)
12.15  Crăciunul lor (comedie, SUA/

Canada)
13.45  Regii şi Regina (comedie, 

Franţa)
16.15 Vrăjitoarele (comedie, SUA)
17.45  Ghidul autostopistului ga-

lactic (comedie, SUA/An glia)
19.30 Cinema, cinema, cinema (s)
20.00 Dragoste mare (s, SUA)
22.00  Lorzii din Dogtown (dramă, 

SUA/Germania)
23.50 Sin City (acţiune, SUA)
 1.55  Recviem pentru copilărie 

(dramă, coproducţie)
 3.35 Dispărutele (acţiune, SUA)

20.00
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 9.00 Vreau să fiu...  cu Itsy şi Bitsy
 9.30 Joaca de-a poveştile
10.00 Patru luni... „La urgenţă” (r)
11.00 Cinemaniacii
11.35 Lideri europeni
12.35 O vedetă... populară
14.00 Jurnalul TVR
14.20  De unde vii tu Johny (aven-

tură, Franţa)
16.00 Parteneri de weekend
16.30 Efectul MG
17.00  La poliţie sau la mănăstire? 

(acţiune, Franţa)
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Jurnalul TVR
20.10 Surprize, surprize
21.50 Jurnalul TVR
22.10 Surprize, surprize
23.10 Profesioniştii
 0.10 Sirena roşie (poliţist, Franţa)
 2.15 Fascinaţia zborului (r)
 2.40  La poliţie sau la mănăstire? 

(acţiune, Franţa) (r)

0.10

ACAS~
9.00 Rosalinda (s, Mexic) 11.45 
Celebritate (s, Brazilia) 13.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 14.30 
Iubire ca în filme (s, România) 
(r) 15.30 Suflete rănite (dramă 
romantică, Mexic) 16.30 Iubire 
de mamă (s, Mexic/SUA) 17.30 
Poveştiri adevărate 18.30 Rebelde 
(s, Mexic) 19.30 Daria, iubirea mea 
(s, România) (r) 20.30 Jane Eyre 
(dramă romantică, Anglia) 22.30 
O lume a fiarelor (s, Mexic) 0.30 
Poveştiri adevărate (r) 1.30 Daria, 
iubirea mea (s, România) (r) 

6.00 Povestea Doamnei Lambert 
(dramă, SUA) 8.00 Dinotopia 
(aventură, SUA) 10.00 Ascensiunea 
(aventură, SUA/Canada) 12.00 Amy 
(s, SUA) 13.00 Dinotopia (aventură, 
SUA) 15.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 16.00 Ascensiunea 
(aventură, SUA/Canada) 18.00 Amy 
(s) 19.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 20.00 Suspect de crimă 
(thriller, Canada) 22.00 Credinţă 
oarbă (dramă, SUA) 0.15 Cel mai 
tânăr naş (dramă, SUA) 2.00 Suspect 
de crimă (thriller, Canada) 

9.00 Maşini pe alese 10.00 Curse 
11.00 Motociclete americane 12.00 
Dependenţi de cascadorii 13.00 
Confruntări şi fiare vechi 14.00 
Regii construcţiilor 15.00 Vânătorii 
de mituri 16.00 X-Testers 17.00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 18.00 
Mormântul misterios al faraonului 
Tutankhamon se deschide 19.00 
Când se produce dezastrul 20.00 
Tu alegi azi! 23.00 La un pas de 
moarte (Ştiinţa supravieţuirii) 0.00 
Dezastrul “perfect” 1.00 Poveştile 
de groază - mit şi adevăr 

9.00 Ştirile TV Sport 11.00 CIRC 
12.30 Patinaj - “Stele pe gheaţă” 
13.00 Fotbal, Antalya Cup: Den 
Haag - Fenerbahce 15.00 Tenis, 
Turneul Kooyong - FINALA 17.00 
Fotbal Italia, Serie B: Mantova - 
Juventus 19.00 Handbal feminin, 
Liga Campionilor: Gyor - Byasen 
20.30 Fotbal, Antalya Cup: Finala 
mică 22.30 Ştirile TV Sport 23.00 
World Wrestling En tertainment, 
SMACK 0.00 World Wrestling 
Entertainment, RAW 2.00 World 
Wrestling Entertainment, SMACK 

DISCOVERY
10.45 Walker, poliţist texan (s) 
(r) 12.00 Entertainment News (r) 
12.15 Febra curselor (comedie, 
Italia) 14.15 Entertainment News (r) 
14.30 Prietenii tăi (s, SUA) (r) 15.00 
Dispăruţi fără urmă (s, SUA) (r) 
16.00 Verdict: Crimă! (s, SUA) 17.00 
Dragoste la zero grade (comedie, 
România) 19.00 Cinci dintr-o 
lovitură (s) 20.00 Entertainment 
News 20.20 Monk (s, SUA) 21.30 
Prietenii tăi (s, SUA) 22.00 Amistad 
(dramă, SUA) 1.15 Vine poliţia! 
(catastrofă, SUA)  

HALLMARK
6.00 After Hours 7.00 Breakfast 
Club 10.00 MTV Hitlist Romania (r) 
12.00 Weekend Special - U2 17.00 
Stylissimo 17.30 MTV Making The 
Movie 18.00 Superlatino 19.00 
Boiling points 19.30 MTV News - 
Ediţie de Weekend 20.00 Where 
My Dogs At? 20.30 Cribs 21.00 
Popular Music 22.00 Trick It Out 
22.30 Senseless (r) 23.00 Virgin 
Diaries (r) 23.30 Party Zone 1.00 
MTV Urban 2.00 Fool Moon 

 5.00 Parte de carte (r)
 6.00 Vacanţa Mare (r)
 7.00 Apropo TV (r)
 8.00 Ştirile PRO TV 
10.00  O mamă perfectă (dramă, 

SUA) (r)
12.00 Pro Motor
13.00 Ştirile PRO TV
13.05  Sheena, regina junglei (aven-

tură, Anglia/SUA)
16.00  Superman (aventură S.F., 

Anglia/SUA)
18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Greu de ucis 2 (acţiune, SUA). 

Cu: Bruce Willis, Bonnie 
Bedelia, William Sadler 

23.00  Şarlatanii (dramă, SUA). Cu: 
Nicolas Cage, Sam Rockwell, 
Bruce McGill 

 1.30  Greu de ucis 2 (acţiune, SUA)
 3.30 Şarlatanii (dramă, SUA) (r)

23.00

ANTENA 1

 5.30  Vivere - A trăi cu pasiune (s, 
Italia) (r)

 6.30 Cavaleria a 7-a
 8.30 În gura presei
 9.30 Casa de piatră
10.00 Roata de rezervă
10.30 Comedia animalelor
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13.15 Felicia
14.00 Sue Thomas (s, SUA)
15.00 Rebecca (thriller, SUA)
17.30 V.I.P. (s, Germania/SUA)
18.30 Săptămâna financiară
19.00 Observator
20.30  Divertisment. Geniali: Angela 

Similea
 0.00  Sub presiune (thriller, SUA). 

Cu: Kerr Smith, Lochlyn 
Munro, Angela Featherstone 

 2.00 Concurs interactiv
 3.00 Observator (r)

0.00

PRO TV

 7.30  Desene animate: Tutenstein 
Star Treck

 8.30  Viaţa în afara cabinetului (s)
 9.00 Hugo
10.00 Imobiliare Blitz
11.00 Autoforum
11.40 Tele RON
13.00 Sport, dietă şi o vedetă
13.30 Spaima şoselelor (r)
14.30 S.O.S. Salvaţi-mi casa! (r)
15.30 Super Nanny (r)
17.00 Viceversa (r)
18.00 Focus
19.00  Cele mai uimitoare filme din 

lume 
19.30 Camera de râs
20.00  Casa întoarsă pe dos (come-

die, SUA)
22.00  Cursă la viteză maximă (ac-

ţiune, SUA). Cu: Antonio 
Sabato, Adam Baldwin, Alex 
Jolig 

 0.00 Dorinţe ale trupului

22.00

PRIMA

 8.00  Încurcăturile lui Zack (s)
 8.30 Megatehnicus
 9.00 D’ale lu’ Mitică (r)
10.00 Natură şi Aventură
10.30 Uliţa spre Europa
11.00 Proiect IT
11.30 Jobbing (r)
12.00 Lumea azi
12.30 Atlas
13.00 Arena leilor (r)
14.00 Orgolii (s, Italia)
16.00 Bazar (r)
16.30 De la carte la film
17.00 Via sacra
18.00 Miracole (romantic, Italia)
19.00  Călătorie dinspre centrul 

Pământului
19.50 Europa altfel
20.05 Unitatea specială 2 (s, SUA)
21.00 Ora de ştiri
22.10 Antitrust (S.F., SUA)
 0.15 Transfer (s) (r)
 0.45 Generaţia hip-hop

22.10

HBO

 6.00  Micul inventator (animaţie, 
Japonia)

 8.10  În spatele uşii roşii (dramă, 
SUA)

 9.55 Pe platourile de filmare (s)
10.30  Casă şi masă (comedie, 

Franţa/Anglia)
12.20  Bona de la forţele speciale 

(comedie, Canada/SUA)
14.00 Războiul de acasă (s, SUA)
14.50  Comoara naţională (acţiune, 

SUA)
17.00  Lackawanna Blues (dramă, 

SUA)
18.35  Renăscut din cenuşă (dramă, 

SUA)
21.00  Dl. şi Dna. Smith (acţiune, 

SUA) 
23.00  Alexandru (aventură, copro-

ducţie)
 1.55 Figuranţi (s, Anglia/SUA)
 2.30  Celularul (thriller, SUA/Ger-

mania)

21.00

VINERI

Zona de ac]iune Johnny, b`iat frumos D’ale lu’ Mitic` Dragoste mare

Dl. [i Dna. SmithAntitrustCurs` la vitez` 
maxim`Sub presiune{arlataniiSirena ro[ie

MTV
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 7.00 Universul credinţei
 8.00 Semne
 8.30  Desene animate: Clubul 

Disney
 9.20 La Zoo
 9.30 Elefantul cu bulină
10.00 Numai cu acordul minorilor
11.00 Rrom european
11.35 Viaţa satului
13.00 Săptămâna politică
14.00 Jurnalul TVR
14.20  Un înger pentru May (dramă, 

Anglia)
16.10 Tezaur folcloric
17.30 Dănutz SRL
19.00 Jurnalul TVR
20.10 Drum bun! (dramă, Franţa)
21.50 Celebrităţile timpului tău
22.00  Garantat 100% (show de 

întâlniri)
23.10 Prietenele (dramă, SUA)
 1.15 Tezaur folcloric (r)
 2.40 Jurnalul TVR (r)

14.20

ACAS~
9.00 Rosalinda (s, Mexic) 11.15 
Pasiune şi savoare  11.45 Celebritate 
(s, Brazilia) 13.30 Daria, iubirea mea 
(s, România) (r) 14.30 Iubire ca în 
filme (s, România) (r) 15.30 Suflete 
rănite (dramă romantică, Mexic) 
16.30 Iubire de mamă (s, Mexic/
SUA) 17.30 Poveştiri adevărate  
18.30 Rebelde (s, Mexic) 19.30 
Daria, iubirea mea (s, România) (r) 
20.30 Fetele Gilmore (s, SUA) 21.30 
Şahul iubirii (romantic, Anglia/
Franţa) 23.45 Poveştiri adevărate 
0.45 Daria, iubirea mea (s) (r) 

4.00 Povestea Doamnei Lambert 
(dramă, SUA) 6.00 Promisiuni 
deşarte (dramă, SUA) 8.00 Oamenii 
mării (dramă, SUA) 10.00 Echipa 
de intervenţie (SUA) 12.00 Amy 
(s, SUA) 13.00 Oamenii mării 
(dramă, SUA) 15.00 Fiicele lui 
McLeod (s, Australia) 16.00 Echipa 
de intervenţie (SUA) 18.00 Amy 
(s) 19.00 Fiicele lui McLeod (s, 
Australia) 20.00 McBride: cine 
l-a ucis pe Marty? 22.00 Evidenţa 
diavolului (dramă, SUA) 0.00 Cel 
mai tânăr naş (dramă, SUA) 

11.00 Motociclete americane 
12.00 Dependenţi de cascadorii 
– Surf extrem 12.30 Dependenţi de 
cascadorii – S`rituri din elicopter 
13.00 Confruntări şi fiare vechi 
14.00 Regii construcţiilor 15.00 
Vânătorii de mituri 16.00 X-Testers 
17.00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 18.00 Minuni create de 
mâna omului 19.00 Solidaritate 
20.00 O pradă mortală 21.00 Spirite 
malefice 22.00 Medium la locul 
crimei - Alexis Burke 22.30 Medium 
la locul crimei - Penny Serra 

11.00 Handbal masculin, Turneu 
califi care C.E. 2008: România - 
Georgia 13.00 Handbal feminin, 
Cupa Cupelor: Oltchim R#mnicu 
Vâlcea - Cornexi 15.00 Fotbal 
Italia, Serie B: Mantova - Juventus 
17.00 Handbal feminin, Cupa EHF: 
Rulmentul Bv. - FCK Handbold 
Kopenhagen 18.30 Ştirile TV Sport 
19.00 Boxbuster: Oscar De La Hoya 
vs. Ricardo Mayorga, Evander Hol-
lyfi eld - Jeremy Bates 20.30 Fotbal, 
Antalya Cup: FINALA 22.30 Wrestling, 
Divizia TNA - “TOTAL IMPACT” 

11.15 Bătăuşii de la Hollywood 12.00 
Monk (s, SUA) (r) 13.00 Dragoste la 
zero grade (comedie, România) 
15.00 Lumea PRO CINEMA 15.30 
Verdict: Crimă! (s, SUA) 16.30 Fălci 
(horror, SUA) 19.00 Cinci dintr-o 
lovitură (s) 20.00 Entertainment 
News 20.20 S-a pierdut un bebeluş 
(comedie, SUA) 22.30 Seinfeld (s, 
SUA) 23.30 Vine poliţia! (catastrofă, 
SUA) 0.30 Schimbul trei (s, SUA) 
1.30 S-a pierdut un bebeluş 
(comedie, SUA) (r) 3.30 Vine poliţia! 
(catastrofă, SUA) (r) 

6.00 After Hours 7.00 Breakfast 

Club 10.30 MTV News 11.00 
Superlatino (r) 12.00 Weekend 

Special - U2 17.00 MTV Super 

Hits 18.00 MTV Hitlist Romania 

(r) 20.00 Room Raiders 20.30 
Stylissimo 21.00 Punk’d (r) 

21.30 Senseless 22.00 Pimp My 

Ride 22.30 Boiling points (r) 23.00 
MTV Amour 0.00 MTV Urban 1.00 
Fool Moon 

 5.30  Superman (aventură S.F., 
Anglia/SUA) (r)

 8.00 Ştirile PRO TV 
10.00 Parte de carte
11.00  Sheena, regina junglei 

(aventură, Anglia/SUA) (r)
13.00 Ştirile PRO TV
13.05  Cel mai frumos rol (comedie, 

SUA)
15.00 Rebel în California (s, SUA)
17.00  Dragoste de vrăjitoare (co-

medie, Franţa). Cu: Vanessa 
Paradis, Jean Reno, Gil 
Bellows 

18.55 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30  Ziua independenţei (S.F., 

SUA). Cu: Will Smith, Bill 
Pullman, Jeff Goldblum 

23.30 Rebel în California (s, SUA) (r)
 1.30  Ziua independenţei (S.F., 

SUA) (r)

20.30
 7.00 Concurs interactiv
 8.00 Hercule (s, SUA)
 9.00 Odisee chinezească
11.00 Animax
12.00 Desene animate: Jetix
13.00 Ştiri
13:15 Dispariţii (s, SUA-Canada)  
14:30  Jandarmul şi jandarmeriţele 

(comedie, Franţa). Cu: Louis 
De Funes, Michel Galabru, 
Claude Gensac 

16:30  B. D. în alertă (comedie, 
România)  

18.40 7 zile
19.00 Observator
20.30 Revanşa starurilor
22.30 Extragerea Loto 6/49 şi Noroc
22.45  Risc maxim (acţiune, SUA). 

Cu: Jean-Claude Van Damme, 
Natasha Henstridge, Jean-
Hugues Anglade 

 0.30 Huff (dramă, SUA)
 1.30 Rebelul (acţiune, Canada)

22.45
 8.30  Viaţa în afara cabinetului (s)
 9.00 Hugo
10.00 Casa noastră
11.00 Levintza prezintă
11.40 Tele RON
13.00 The Flavours - 3 bucătari
13.30  Umor...din greşeală - funny 

home video
14.00 Lecţie de viaţă (dramă, SUA)
16.00  Miracole pe teren (dramă, 

SUA)
18.00 Focus
19.00  Cele mai uimitoare filme din 

lume 
19.30 Camera de râs
20.00 Ciao TV (r)
20.30 Viceversa
21.30  CSI - Crime şi investigaţii (s, 

SUA/Canada)
22.30 Anchetă militară (s, SUA)
23.30 Domnul Jones (dramă, SUA)
 1.30 Plăceri secrete
 3.00 Sunset Beach (s, SUA)

23.30
11.00 Motomagia
11.30 Sport extrem
12.00 Planeta Pământ
13.00  Festivalul de muzic` folck 

“OM BUN”
14.00 Căutătorii de aur
14.30 EU-RO case (r)
15.00 Poftă bună!
15.30 Arta supravieţuirii (r)
16.00 Top7.ro
16.30 Dincolo de hartă
17.00 Tequila şi Bonetti (s, SUA)
18.05 Farmece (s, SUA)
19.00 Egipt
20.00 Fără limite
20.30 Omul între soft şi moft
21.00 Ora de ştiri
22.10  Întoarcere la Brideshead (s)
23.10  Chemarea morţii (thriller, 

SUA)
 0.50 Unitatea specială 2 (s, SUA) 
 1.40 Uliţa spre Europa (r)
 2.10 Antitrust (S.F., SUA) (r)

23.10
 6.00  Curaj în linia întâi (dramă, 

SUA)
 8.00 Rezervaţia (familie, SUA)
 9.30  Spune „Da!” (comedie, 

Spania)
11.10 Polar Express (animaţie, SUA)
12.50  Hoţ de diamante (acţiune, 

SUA)
14.30  Miss Agent Secret (comedie, 

SUA)
16.20  Cel mai faimos joc (dramă, 

SUA)
18.20  Urmaşul Măştii (acţiune, SUA/

Germania)
20.00  Întreabă praful (romantic, 

SUA). Cu: Colin Farrell, Salma 
Hayek, Donald Sutherland 

22.00  Fata din vecini (comedie, 
SUA). Cu: Emile Hirsch, Elisha 
Cuthbert, Timothy Olyphant 

23.50  În corzi (dramă, SUA/
Germania)

 1.45 Dragoste mare - Pilot

22.00

DUMINIC~
TVR 1 TVR 2ANTENA 1PRO TV PRIMA HBO

Un \nger pentru May Ziua independen]ei Risc maxim Domnul Jones Chemarea mor]ii Fata din vecini

www.compact.info.ro

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

Vineri 
Bazat pe romanul 

lui Don Winslow, fi l-
mul lui John Herzfeld 
îşi centrează acţiunea 
asupra întâmplărilor prin 
care trece Tim Kearney 
(Paul Walker, foto), un 
fost combatant al Mari-
nei americane, ajuns la 
închisoare. Paşaportul 
lui Kearney spre liber-
tate este un târg propus 
de agentul DEA, Tad 
Gruzda. Tim trebuie să 
joace rolul trafi cantului 
de droguri Bobby Z într-
un schimb de prizonieri 
pus la cale de cartelul 
mexican al drogurilor. 
Planul nu iese aşa cum a 
fost imaginat, iar Kearney 
împreună cu fi ul de şase 
ani al adevăratului Bobby 
Z se trezesc urmăriţi de 
mafi oţi şi forţe DEA. Pen-
tru a rămâne în viaţă, el 
trebuie să fi e cu un pas 

înaintea tuturor, dar mai 
ales să nu-şi dezvăluie 
adevărata identitate.

SUA, 2006
Regia: John Herzfeld
Cu: Paul Walker, Laurence 
Fishburne, Jason Lewis

Sâmbătă

Amistad
Filmul lui Spielberg 

este inspirat din întâmplări 
adevărate petrecute în 1839. 
La bordul navei spa niole 
Amistad, care transportă 
sclavi spre Lumea Nouă, are 
loc o revoltă în urma căreia 
cei 53 de sclavi preiau con-
trolul ambarcaţiunii. Aceştia 
vor să se întoarcă în locurile 
de baştină, însă încercarea 
lor eşuează, fi ind capturaţi 
lângă coasta Connecti-
cu t-ului. Luaţi prizonieri de 
americani, cei 53 de negri 
vor fi  acuzaţi de uciderea 
echipajului navei şi vor 
trebui să înfrunte sistemul 
judiciar din SUA. 
SUA, 1997
Regia: Steven Spielberg
Cu: Morgan Freeman (foto), 
Anthony Hopkins

22.00 DRAM~

Schimb de prizonieri
20.30 AC}IUNE

SURS~ PROGRAME TV:

Dezleg`rile Sudoku 
din edi]ia de ieri.

T-D-C-P-DINOZAUR-MEMENTO-SITE-TIP-I-G-DINCOLO-
ENORMA-ION-V-STEA-AIA-AA-CEASLOV-FARD-CRI-REFU-
GIU-ATA-MANFREDI-ETANSA-ARAT

Rezolvarea integramei din num`rul trecut

11 44 66 99 55 22 33 77 88
22 99 77 88 33 11 66 44 55
88 33 55 44 66 77 22 11 99
44 55 99 22 77 88 11 33 66
66 22 11 33 44 55 99 88 77
77 88 33 66 11 99 55 22 44
33 66 22 55 88 44 77 99 11
99 77 88 11 22 66 44 55 33
55 11 44 77 99 33 88 66 22

44 77 66 22 11 33 99 55 88
88 11 55 66 77 99 22 44 33
22 99 33 55 44 88 11 66 77
55 22 44 11 33 66 77 88 99
99 66 11 88 55 77 44 33 22
33 88 77 44 99 22 66 11 55
77 33 88 99 66 11 55 22 44
66 55 99 33 22 44 88 77 11
11 44 22 77 88 55 33 99 66

PUBLICITATE

FISIC-BRAC-ANI-OTREPE-LG-ABRUPTA-CHESOANE-U-AI-
SORI-ZIS-TOCI-TEN-HIFI-FULGI-A-AERISIRE-NEGRESE-AD-
IDEE-CULTE

Rezolvarea rebusului din num`rul trecut

MTVHALLMARK DISCOVERY PRO CINEMATV SPORT



HOROSCOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sunte]i împăcat cu deciziile dv. [i vă sim]i]i 
în siguran]ă, cu toate că partenerul de via]ă 
este în continuare foarte preten]ios [i critic 
cu toată lumea. Unii nativi pleacă la drum 
cu un [ef mult prea arogant.
S –  B –  N – 

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI

GEMENI  21 MAI - 20 IUNIE

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE

Încerca]i să impune]i cu for]a celor dragi 
ni[te decizii care deja sunt controversate 
de mai multe luni. V-a]i săturat de nazurile 
membrilor tineri ai familiei [i de atitudinea 
lor lipsită de modera]ie [i modestie. 
S –  B –  N – 

Accepta]i de bună voie propunerile colegi-
lor cu care lucra]i, în primul rând pentru că 
ave]i senza]ia că nimic nu vă mai face plă-
cere. Vă sim]i]i epuizat [i lipsit de inspira]ia 
care v-a călăuzit permanent.
S –  B –  N – 

Aduce]i un sufl u nou în activitatea de acum, 
dar îi lăsa]i [i pe cei din jur să-[i exprime 
inventivitatea. Nu impune]i nimic cu for]a 
[i ve]i ajunge astfel apreciat de toată lumea 
(dar cu mult mai pu]in de propria familie).
S –  B –  N – 

Afi rmarea profesională [i succesul personal 
sunt limitate de piedicile puse de propria 
familie. Nu este indicat să vă opune]i deci-
ziilor rudelor, mai ales dacă vă sunt pentru 
moment [i parteneri de „afaceri”.
S –   B –  N – 

Nu rata]i [ansele fi nanciare de azi, chiar 
dacă acestea vă permit numai să vă achita]i 
facturile neplătite la timp. Deveni]i un pic 
mai optimist, până seara, când partenerul 
vă mărturise[te că are [i el multe datorii. 
S –  B –  N – 

Este necesar să aprecia]i calită]ile analitice 
[i voin]a partenerului de cuplu. Diploma]ia 
dv. nativă nu este sufi cientă pentru a depă[i 
problemele create de copii ori (pentru elevi) 
de cei ce vă înva]ă. Nesiguran]ă maximă.
S –  B –  N – 

Vă decide]i să îi testa]i într-o manieră ori-
ginală pe cei care spun că vă sunt fi deli. 
Surprizele care apar însă vă stresează [i 
renun]a]i la testări [i examinări înainte de a 
putea trage o concluzie cât de cât corectă. 
S –  B –  N – 

Ave]i nevoie de parteneri foarte harnici, 
care să suplinească tendin]a dv. actuală de 
a fi  mai comod. Unii nativi au probleme de 
sănătate, al]ii s-au săturat de intrigi, bârfe 
[i scandaluri [i fug de „comunitate”.
S –   B –  N – 

Vă mira]i cum cei care î[i asumă merite 
pentru activită]ile fi nalizate de dv. nu au 
procese de con[tiin]ă. Lipsa de respect [i de 
sinceritate vă repugnă [i vă decide]i să da]i 
căr]ile pe fa]ă într-un moment nepotrivit.
S –  B –  N – 

Pentru o efi cien]ă foarte mare (a[a cum vi se 
cere), este nevoie de mai mult pragmatism 
[i de o organizare cu adevărat exemplară. 
Ca de obicei, ave]i idei geniale, însă nu [ti]i 
să le aplica]i singur! Noi tensiuni familiale.
S –  B –  N – 

În loc să vă concentra]i la noua activitate, dv. 
îi surprinde]i pe cei din anturaj prin energia 
cheltuită în problemele sentimentale. Ma-
joritatea acestor nativi se îndrăgoste[te [i 
uită azi de obliga]iile profesionale.
S –  B –  N – 

LEGEND~:  S = Sex; B = Bani; N = Noroc
  - sus;  - mediu;  - jos 

Rubric` realizat` 
de Tina Rizea
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44 22 55 33
55

77 44 33 11 99
22 99 66

99 22
22 11 66
33 66 88 55 11

22
88 99 22 55

33 22
88 11 99 77

44 11 88 33
33 77 99

77 99 22 66
22 66 55

55 44 11 88
66 22 11 44

99 55
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. 

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

REBUS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIC-TAC

ORIZONTAL: 1) Nedivizibil cu doi – Instrument muzical de 
percuţie. 2) Nerostită – În cocă! 3) Ţară – Ovaţii. 4) Scop 
– Părţi dintr-o bobină. 5) Se învârt la patine – Apelativ 
popular. 6) În aură! – Mâlos. 7) Privitor la un joc de cărţi. 
8) Unităţi de lungime anglo-saxone – A trece cu vederea 
păcatele. 9) Dovadă de nevinovăţie prin care se arată că 
învinuitul se afl a, la momentul faptei, în altă parte decât în 
locul în care s-a comis delictul – Monedă în Iran. 10) Care te 
fac de ruşine – Coate goale!

VERTICAL: 1) Îndrumare. 2) Stea căzătoare – Puse în colet! 
3) Cântăreţ în strană – Bucată de stofă folosită ca adaos 
în croitorie. 4) Capabil – A frâna un proces fiziologic. 5) În 
grup! – Bucată de gheaţă plutitoare – Plantă textilă. 6) 
Nemaipomenit de frumoşi. 7) State – Ciobani. 8) Conducători 
de joc pe teren. 9) Dans naţional spaniol – Băţ de biliard. 10) 
Unelte de cusut – Opriri pe parcurs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sportul 
c`]`r`rii

Magazine 
de fl ori

Cutii cu 
voturi

Biruitori

Bluze 
rustice

S`rb`toare 
bisericeasc`

PoporFebruarie 
\n poporSurcea

Sf`r#micios A copia 
gesturile

Al`turat 
lui Bran

Mustrare 
grea

Prefi xul 
c`ldurii
Mese 
goale!

Iubire

C`r]i de 
valoare

|n scop!

A fi  iritat ca 
un c#ine

Epoc`

Fir de 
urzeal`

Sc#ndur`

Carte 
sf#nt`

P#ine de 
\m p`rt`[anie

Verbal`

Sl`biri ale 
vederii

Sideral

Amestec 
dispers de 

dou` lichide
Chef

Actorul 
francez din 

imagine 
(Jean)

|n acest 
loc


