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Un festival bestial
Asear`, la B’ESTIVAL, rivalii Marilyn Manson [i Alice Cooper au c#ntat \mpreun`

ULTIMA OR~ ... 22:30 ... George Copos, huiduit la amicalul Rapid-Petrolul, meci \ncheiat cu 3-2...

Zile decisive 
pentru Chivu
Curtat de Inter Milano, 
Barcelona [i Real Madrid, 
Cristian Chivu ar putea 
afl a azi sau m#ine 
numele viitorului 
s`u club

Pag. 20

Noi restric]ii 
de circula]ie 
De ast`zi, trafi cul \n zona {osea-
ua {tefan cel Mare - Obor va fi
restric]ionat Pag. 3

PUBLICITATE

Dup` concertul sus-
]inut asear` de Marilyn Manson, 
peste B’ESTIVAL a c`zut cortina, 
la cap`tul a trei zile memora-

bile. Zeci de mii de bucure[teni 
s-au str#ns \n weekend la Ro mex-
po pentru a admira arti[ti inter-
na]ionali de top, de la Faithless 

[i Hooverphonic p#n` la Pink [i 
Alice Cooper. Pe www.compact.
info.ro g`si]i o galerie foto de la 
acest festival.  Pag. 6
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Britanicii, 
\n alert` maxim`
Poli]ia a arestat cinci suspec]i, 
dup` incidentele petrecute la 
Londra [i Glasgow Pag. 5

INTERNA}IONAL

SPORT

„Compact”
le ofer` 
un ghid 

celor care vor 
s` devin` 
studen]i

vara aceasta

Totul 
despre 

admiterea 
2007!
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|n timpul recitalului lui Cooper, Manson 
a dat buzna pe scen`. Cei doi rockeri au 
c#ntat \mpreun`, \n premier` absolut`



 
 

32  cer par]ial 
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Ast`zi: 

Minimum 22° / Maximum 32°
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cer par]ial 
acoperit

Joi: 22°

condi]ii de 
ploaie

Mar]i: 27°

cer par]ial 
acoperit
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FII FOTOREPORTER |N CAPITAL~ |||||||||||||||||||||||||||
Fiecare dintre noi vede Bucure tiul în felul s u.

Al t u cum arat ?
A tept m fotografiile tale pe adresa: 
foto@compact.info.ro
Voteaz  fotografia preferat`!

Mai bine ne uit`m \n st#nga [i \n dreapta.
 Text [i foto: Traian Totoescu 

Nota 10 pe linie
PREMIANT~  O elev  din Bucu-
re ti, Alina Petri , a luat 10 pe 
linie la testele na ionale, iar 
media ei din ultimii patru ani de 
coal  a fost tot 10. T#n`ra nu a 

f`cut nici m car o or  de medita-
ii. Spune c` \nva  mult, dar 

are timp s  mearg  în excursii, 
la lec ii de dans i chiar i la 
petreceri. „Într-un fel, la o not
de peste 9,80 m  a teptam. Dar 
nu chiar la 10... 10 de la cap la 
coad ”, spune Alina Petri , care 
a înv at pentru teste chiar i
opt ore pe zi. Alina s-a înscris la 
Colegiul Na ional Sfântul Sava, la 
matematic  informatic , bilingv 
englez .

Jose Carreras c#nt` 
m#ine la Bucure[ti
CLASIC  Tenorul Jose Carreras 
va sus ine m#ine un concert în 
cadrul galei caritabile Charity 
Dinner. El va sosi în România 
ast`zi [i va fi  înso it de nepo-
tul s u, David Gimenez, infor-
meaz  organizatorii evenimen-
tului. Celebrul tenor va fi  cazat 
\n apartamentul preziden]ial 
al hotelului Marriott [i va avea 
cabina sa la Palatul Parlamen-
tului, unde are loc spectacolul. 
Gala Charity Dinner are ca scop 
strângerea de fonduri pentru 
copii bolnavi, b trâni din azile, 
oameni f r  ad post.

Trasee modificate
TRANSPORT  Mai multe mijloa-
ce de transport în comun vor 
avea, de ast`zi, trasee deviate 

sau vor fi  suspendate, din 
cauza lucr rilor de reabilitare 
i modernizare a carosabilului. 

Vor avea traseele schimbate 
tramvaiele 34 i 46, iar RATB 
va pune la dispozi ie, pentru 
preluarea c l torilor, linia 
navet  de autobuze 634, între 
Gara de Nord i Bucur Obor. 
Liniile de tramvai 23 i 40 vor fi
suspendate. Vor fi  \nlocuite de 
autobuzele 640. Se modifi c` [i 
traseul liniei 20, iar linia 24 va 
circula deviat. Traseul schimbat 
\l va avea i autobuzul 261.

Înc  un scuter a fost 
câ tigat

PREMIU
Ca tig torul
unui nou scuter 
oferit de „Compact” i
Euro Motor este Alexandru 
Baloeanu, din Bucure ti.
i tu po i parcurge ora ul din 
aua unuia dintre cele ase

scutere care au mai r mas
în concurs. Tot ceea ce ai 
de f cut este s  te înscrii în 
cursa pentru un premiu la 
www.compact.info.ro. E ti
deja înscris? Verifi c  în fi ecare 
vineri, pe site i luni, în ziar, 
dac  e ti câ tig tor!
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Chiliman str#nge semn`turi 
pentru Parcul Bordei
CAMPANIE  - Primarul sectoru-
lui 1, Andrei Chiliman (foto), a 
declan at campania de strânge-
re de semn turi pentru salvarea 
spa iilor verzi ale capitalei. Edi-
lul a vizat, \n principal, Parcul 
Bordei, al c`rui proprietar are \n 
proiect defri[area zonei [i con-
struirea unui centru reziden]ial. 
Proiectul demarat de Chiliman 
se nume[te  „Sectorul 1 de Verde 

pentru o capital  verde” [i a fost 
lansat, ieri, în fa a por ilor închi-
se ale parcului. Cei care vor s`-[i 
dea semn`tura pentru salvarea 
Parcului Bordei pot c`uta pun c-
tele de colectare a semn turilor. 
Chiliman a declarat c  decizia in-
stan ei prin care omul de afaceri 
Costic` Costanda a c#[tigat par-
cul este un act de condamnare a 
bucure tenilor.  A.D. ||||

MEDIU De Ziua Interna iona-
l  a Dun rii, autorit`]ile de la 
Bucure ti au f`cut un experiment 
simbolic. Pentru a atrage aten ia 
opiniei publice asupra impor-
tan ei protej rii fl uviului au fost 
aduse recipiente cu ap  din opt 

ri: Germania, Austria, Ungaria, 
Belgia, Serbia, Bosnia-Her e-
govina, Ucraina i România [i 
s-a încercat s  se atrag  aten ia 
asupra faptului c  apa din Dun re 
este destul de poluat . Apa a 
fost filtrat i turnat  într-un alt 
acvariu unde au fost introdu i
pe ti. Autorit ile spun c , prin 
programele pe care le deruleaz
pentru protejarea i conservarea 
Dun rii, apa din acest fl uviu va 
avea calitatea dorit  abia în apro-
ximativ opt ani. ||||

Experiment simbolic, de Ziua Dun rii

Se opre[te 
curentul electric
UTILITAR Compania Electrica Muntenia Sud 
anun]` \ntreruperi de energie electric` pe mai 
multe str zi din sectoarele 2 i 3. Ast`zi, între 
orele 12.00 i 13.00, nu va fi curent electric pe 
str zile Popa Nan, Cezar Bolliac, Eftimie Murgu, 
Pictor Lucian, Mântuleasa, Plantelor, Dimitrie 
Racovi , Alexandru Romano i Moise Nicoar`. 
M#ine, între orele 8.30 [i 14.00, curentul va fi 
întrerupt pe str zile Sfântul tefan, tefan Mih i-
leanu, Popa Soare, Plantelor i Doctor Burghelea. 
|ntre orele 12.00 [i 13.00, energia electric  va fi 
oprit` pe str`zile Drumul Murgului, Romulus, 
Alexandru Sihleanu [i Calea C l ra i. ||||

Case cu chirie la ANL 

Colectarea selectiv` 
a gunoaielor, un e[ec
INDIFEREN}~ - Ac iunea de colectare selectiv  a 
gunoaielor în Gara de Nord se love te de nep sa-
rea c l torilor, informeaz` Realitatea TV. Cu toate 
c` au fost montate 150 de co uri de gunoi pentru 
materiale reciclabile, oamenii continu  s  arunce 
resturile menajere pe unde apuc . „Suntem mul-
umi i c  m car arunc  în co . Nimeni nu respec-

t  indica iile”, a declarat Mihai Gândea, ef Gara 
de Nord. Co[urile de gunoi sunt împ r ite în trei 
compartimente: materiale plastice, hârtie i resturi 
menajere. Doar 10% dintre c l tori au respectat 
indica iile scrise pe co urile de gunoi. Cele 150 de 
co uri au costat peste 37 de mii de lei.  ||||

Agen]ia Na]ional` pentru 
Locuin]e (ANL) va da 
\n folosin]`, \n acest 
an, 500 de apartamente 
\n cartierul „Constantin 
Br#ncu[i”, din sectorul 6.

CAS~ - Tinerii care doresc s` 
depun` o cerere pentru un 
apartament cu chirie la stat 
trebuie s` se gr`beasc`. Cei 
care doresc o locuin]` \n acest 
cartier trebuie s` \ndeplineasc` 
ni[te criterii stabilite de ANL, 
[i, s` aib` v#rsta de p#n` \n 35 
de ani.

Cererile se depun la Biroul 
Unic al Prim`riei Sectorului 6, 
din Calea Plevnei. Cei care [i-au 
depus cererile vor fi  chema]i 
pentru a-[i \ntocmi dosarele. 
Conform unor surse ANL, blo-
curile afl ate \n construc]ie vor 
fi  gata la toamn`. Reparti]iile 
se fac \n func]ie de punctele pe 
care le str#nge familia sau titu-
larul cererii. 

Se ]ine cont de domiciliul 
sau locul de munc` pe du-
rata a cel pu]in un an, [i de 
starea civil`. Tinerii angaja]i 

\n institu]ii publice de inte-
res public na]ional sau co-
munitar (cultur`, s`n`tate, 
pres`, Prim`ria Municipiului 
Bucure[ti, prefectur`), regii [i 
companii na]ionale pot depune 
dosare chiar dac` nu au domi-
ciliul \n sectorul 6.

Un t#n`r nec`s`torit va 
primi opt puncte, iar o fami-
lie cu copii, zece puncte, plus 

un punct pentru fi ecare copil. 
Vechimea cererii cre[te [ansele 
solicitantului. Cei cu studii su-
perioare vor primi 15 puncte, 
fa]` de cinci, c#t va primi o per-
soan` f`r` studii. Tinerii din 
centrele de plasament primesc 
puncte \n plus, ca [i cei care au 
adoptat copii sau cei evacua]i 
din casele na]ionalizate. 

Alexandra Du]ulescu ||||

|n cartierul din Drumul Taberei tr`iesc mii de tineri

Ministerul Mediului [i Asocia]ia „Salva]i Delta“ au f`cut un test 
de filtrare a apei
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Greu de circulat: pe unde 
se mai lucreaz` \n Bucure[ti

Parc ri
de re edin
SECTORUL 3  Primarul Liviu 
Negoi  a decis accelerarea 
ritmului de lucru, în ceea ce 
prive te amenajarea de noi 
parc ri de re edin . În pre-
zent sunt amenajate 43.000
locuri de parcare, dintre care 
37.000 parc ri de re edin
i 6.000  parc ri în spic, pe 

marile bulevarde.
Se deruleaz  lucr ri de 
amenajare de parc ri de 
re edin  \n 52 de zone din 
sector. Mai multe informa]ii 
pot fi  ob]inute la num`rul 
de telefon 340.16.41.

Preocup`ri pentru 
un aer mai bun
SECTORUL 6  Prim`ria a 
demarat un program pentru 
cinci ani, care urm`re[te s` 
impun` reducerea emisi-
ilor de noxe. Unul dintre 
subiectele care preocup` \n 
mod deosebit administra]ia 
local` este trafi cul rutier, fi -
ind supuse analizei emisiile 
[i concentra]iile de monoxid 
de carbon, dioxid de carbon, 
oxid de azot, benzen [i 
ozon, existente \n aer. Pro-
gramul este demarat \mpre-
un` cu Agen]ia de Protec]ie 
a Mediului Bucure[ti. 

Prim`ria ajut` 
la cerere
SECTORUL 6  Cei care doresc 
s` aib` \n fa]a blocului o 
parcare modern` pot apela 
la ajutorul prim`riei, care 
amenajeaz` parc`ri [i spa]ii 
verzi. |n ultimele dou` 
s`pt`m#ni, 50 de asocia]ii 
de proprietari din cartierele 
Drumul Taberei, Militari, 
Cr#nga[i [i Giule[ti au soli-
citat ajutorul speciali[tilor. 
Pentru realizarea aces-
tor obiective au fost deja 
\ncheiate contracte, iar 
lucr`rile au fost demarate \n 
cartierele Drumul Taberei [i 
Militari.

LUCR~RI - |n prezent, \n Bu-
cure[ti se circul` bar` la bar`, 
nimic nou pentru [oferi sau 
pentru pietonii care circul` cu 
transportul \n comun. |ns`, pe 
zi ce trece, tot mai multe artere 
intr` \n repara]ii, iar Prim`ria 
Capitalei promite c` probleme-
le provocate de aglomera]ie se 
vor rezolva \n c#]iva ani.

{eful Direc]iei de Tra ns-
porturi din Prim`ria Capitalei, 
Gheorghe Udri[te, sus]ine, \ns`, 
c` toate lucr`rile din ora[ [i toa-
te restric]iile de acum se fac \n 
avantajul bucure[teanului. „Ca-
lea Mo[ilor va fi  gata la toamn`, 
prin octombrie, noiembrie”, a 

spus Udri[te. El a ]inut s` ne 
dea [i o veste bun`: Bulevardul 
1 Decembrie 1918, por]iunea 
dintre strada Theodor Pallady 
[i strada Liviu Rebreanu, se va 
redeschide s`pt`m#na aceasta, 
mai devreme dec#t preconiza-
ser` constructorii, \n octombrie 
2006, atunci c#nd au \nceput 
lucr`rile.

Lucr`rile din Obor
|ncep#nd de azi, pasajul 

Obor se \nchide par]ial, „f`r` 
s` afecteze trafi cul”. Liniile de 
tramvai din zona Obor vor fi
reamplasate de pe bretelele 
pasajului \n zona de deasupra 

liniilor de metrou. Astfel, se va 
mai crea o band` de circula]ie 
pentru ma[ini pe fi ecare sens. 
„Lucrarea se va termina \ntr-un 
an”, a precizat directorul. Tot 
la Obor se va realiza un sens 
giratoriu. Circula ia tramva-
ielor va fi  \nchis  pe durata 
lucr rilor.

Se va \nchide c#te o band` 
de circula]ie, \ntre Pia]a Vic-
toriei [i Calea Doroban]ilor [i 
\ntre Calea Doroban]ilor [i Li-
zeanu. {oferii nu trebuie \ns` 
s`-[i g`seasc` rute ocolitoare, a 
spus Gheorghe Udri[te, [i asta 
pentru c` „se vor pune indica-
toare [i se va putea circula”. 

Lucr`ri \ncepute
|n prezent se lucreaz` pe 

{oseaua Colentina [i pe Ca-
lea Mo[ilor, unde trafi cul este 
restric]ionat par]ial. |n cur#nd 
vor \ncepe lucr`rile de moder-

nizare pe {oseaua Pipera [i pe 
tronsonul dintre intersec]ia 
Doamna Ghica – Baicului, unde 
se vor construi o nou` arter` de 
circula]ie de doi kilometri [i un 
pasaj suprateran.  

O alt` lucrare aprobat` de 
municipalitate este cea din 
zona Unirii, unde Apa Nova 
realizeaz` repara]ii. „{i aici 
lucrarea se termin` mai devre-
me, cred c` mar]i (n.r. m#ine)”, 
a spus Udri[te. El a amintit c` 
Pasajul Unirii „nu este \nchis; 
circula]ia este restric]ionat` pe 
dou` benzi, din cele opt”. 

Circula ia rutier  pe prime-
le dou  benzi de pe Bulevar-
dul I.C. Br tianu, sens Pia a
Roman , s-a închis din cauza 
unei avarii de canalizare. Au-
tobuzele liniei 381 circul` 
pe deasupra pasajului de la 
Unirii. 
 Alexandra Du]ulescu ||||

Circula]ia din capital` devine destul de dificil`, \ns` 
autorit`]ile promit c` lucr`rile de refacere a carosabilului 
sau de \nlocuire a liniilor de tramvai vor fi accelerate. 
Directorul Direc]iei de Transporturi din Prim`ria Capitalei, 
Gheorghe Udri[te, a f`cut pentru cititorii ziarului 
„Compact” un scurt inventar al lucr`rilor din Bucure[ti.

Primarul Adrian Videanu [i [eful Direc]iei de Transport, 
Gheorghe Udri[te, inspecteaz` lucr`rile din ora[
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Transf`g`r`[anul, 
redeschis
CIRCULA}IE Trafi cul pe 
Transf g r an, între loca-
litatea arge ean  Bascov i
intersec ia dintre DN7C i DN1,
a fost reluat începând de 
sâmb t , iar circula ia va r -
mâne deschis  pân  în data 
de 1 noiembrie, informeaz
Realitatea TV. Circula ia între 
Bâlea Lac i Bâlea Cascad  va 
fi , îns , interzis  pe timpul 
nop ii, între orele 21.00 i
7.00, informeaz` Mediafax.

20% dintre români 
ar pleca din ar
SONDAJ Aproape un sfert 
dintre români ar p r si ara 
i ar lucra în str in tate, 

dac  ar primi un salariu 
lunar de peste 1.000 de euro. 
Concluzia reiese dintr-un 
sondaj realizat de IMAS, la 
comanda Realitatea TV. Un 
salariu cuprins între 1.000 i
1.500 de euro ar motiva 20%
dintre românii ap i de munc
s  lucreze în afara grani elor. 
Sondajul a fost realizat în 
perioada 9-17 iunie. 

Ungureanu, 
cap de list`

EUROPARLAMENTARE Dan 
Motreanu este eful de 
campanie pentru alegerile 
europarlamentare, a anun at, 
ieri, pre edintele PNL, C lin 
Popescu - T riceanu, la sfâr-
itul Delega iei Permanente 

care a avut loc la Bra ov. 
De asemenea, premierul a 
anun at c  Mihai R zvan 
Ungureanu (foto) se va afl a 
pe lista pentru alegerile 
europarlamentare, anun]` 
Realitatea TV.

Grav accident 
\n Italia
TRAFIC Toate victimele 
accidentului rutier produs în 
Italia sunt cet eni români, a 
confi rmat, ieri, pentru Medi-
afax, purt torul de cuvânt al 
Ministerului Afacerilor Exter-
ne, Ilie B nic . El a precizat 
c  în accident au murit patru 
b rba i i dou  femei, iar 
trei persoane sunt internate 
în stare grav  la spitale din 
Roma. Potrivit ofi cialului 
rom#n, oferul unui microbuz 
în care se afl au cele nou
persoane a pierdut contro-
lul autovehicolului [i s-a 
r`sturnat, ieri diminea]`, pe 
autostrada Roma-Floren]a. 

Noi garnituri 
spre mare
M~SUR~ CFR C l tori a intro-
dus, începând de vineri, 
dou  noi garnituri pentru 
ruta Bucure ti Nord - Con-
stan a - Mangalia i retur. 
Din cauza num rului mare 
de c l tori, cele dou  trenuri 
rapid au fost puse în circu-
la ie cu o s pt mân  mai 
devreme. Pentru informa ii 
pute i suna la num rul de 
telefon 9521 sau pute i acce-
sa site-ul www.cfr.ro. 
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Spectacol de mod`, de excep]ie, la Sibiu 

}ig`rile, electrocasnicele 
[i litoralul, mai scumpe
Pre]urile la cazare pe litoralul rom#nesc s-au majorat, de 
ieri, cu aproape 20%. Pachetul de ]ig`ri s-a scumpit cu 
20-30 de bani. |n plus, pre]ul produselor electronice [i 
electrocasnice cre[te, din cauza taxei verzi, cuprins` \ntre 
4 [i 37 de lei.

MAJOR~RI - Începând de ieri, 
tarifele pentru cazare pe lito-
ral au fost majorate cu pân  la 
20%, a anun]at Realitatea TV. 
Astfel, pre ul unei camere duble 
la un hotel de dou  stele, pen-
tru o noapte, este cuprins între 
130 i 150 de lei. La un hotel de 
trei stele, turi tii vor pl ti pen-
tru o noapte între 210 i 250 de 
lei. Camera la un hotel de patru 
stele va costa între 290 i 320 
de lei, iar la cinci stele o noap-
te de cazare poate s  ajung  la 
400 de lei. Aceasta este penulti-
ma majorare, înainte ca pre uri-
le s  ating  plafonul maxim din 
sezonul estival. Majorarea a fost 
stabilit` de anul trecut, din peri-
oada contract`rilor cu agen]iile 
de turism din ]ar`. Perioada în 
care vor fi  înregistrate cele mai 
mari pre]uri pe litoral va fi  15 
iulie-15 august. 

De ieri, pl`tim mai mult pen-
tru electronice [i electrocasni-
ce, pentru c` v#nz`torii adaug` 

o tax` de mediu cuprins` \ntre 
4 [i 37 de lei. P#n` acum, taxa 
verde se pl`tea numai pentru 
produsele IT [i pentru telefoa-
nele mobile. Cei mai mul]i bani 
vor fi  pl ti i la cump rarea fri-
giderelor. În func ie de capaci-
tate, valoarea timbrului verde, 
în care este inclus  TVA, poate 
ajunge la 37 de lei. Taxa verde 
va fi  mare [i pentru televizoa-
rele cu plasm , 21 de lei, dar i
pentru electrocasnicele mari, 
cum ar fi  ma inile de sp lat rufe 
i vase sau ma inile de g tit

electrice, 15 lei. 
Cele mai mici sume, ca tax` 

verde, sunt pentru combine mu-
zicale, DVD-uri sau unelte elec-
trice - 4 lei, iar pentru aparate 
radio, CD playere i MP3 playe-
re portabile - 2 lei. Pentru surse-
le de iluminat, consumatorii vor 
pl ti mai pu in de un leu. 

Aceste valori ale timbrului 
verde sunt provizorii, urmând 
ca, în aceste zile, cele dou  aso-

cia ii care se ocup  de gestiona-
rea i reciclarea de eurilor s
primeasc  avizul reprezentan i-
lor Ministerului Mediului. 

De asemenea, accizele la 
]ig`ri au crescut, de ieri, cu cir-
ca 20%, determin#nd scumpiri 
cu 0,2 lei pe pachet. Nivelul 
minim al accizelor este stabi-
lit \n cadrul Uniunii Europene. 
Rom#nia a ob]inut perioade de 
tranzi]ie pentru o serie de pro-
duse supuse accizelor armoni-

zate, printre care produsele din 
tutun, situa]ie care presupune 
modifi carea periodic` a nivelu-
lui accizelor. Pentru anul viitor, 
Codul Fiscal stabile[te majora-
rea accizelor la 50 euro/1.000 
de buc`]i, \n cazul ]ig`rilor. 
Rom#nia trebuie s` respecte un 
calendar de majorare treptat` 
a taxei minime la mia de ]ig`ri, 
astfel \nc#t valoarea accizei s` 
ajung`, \n 2010, la 74 de euro.

 Mihaela R`ileanu ||||

Taxa verde poate majora pre]ul electrocasnicelor cu p#n` la 37 lei

Cioroianu gafeaz` din nou
CONFUZIE - Ministrul afaceri-
lor externe, Adrian Cioroianu, 
a confundat, vineri, Georgia cu 
Azerbaidjanul. El a declarat, în 
Macedonia, c  rela iile cu Rusia 
trebuie s  se men in  pozitive, 
f r  a ignora sursele energetice 
alternative, a a cum face Geor-
gia, ar  care nu de ine, îns , re-
surse energetice importante. 

Dup  declara ia de pres , pur-
t torul de cuvânt al Ministerului 
de Externe, Ilie B nic , a f cut o 
rectifi care, precizând c  ministrul 

se referea de fapt la Azerbaidjan 
i nu la Georgia. 

Adrian Cioroianu nu se 
afl  la prima gaf , aminte[te 
NewsIn. Ultima a f cut-o \n urm
cu o s`pt`m#n`, când, afl at la 
Bruxelles, a comunicat c  cet -
enii români din Fâ ia Gaza care 

ceruser  repatrierea se afl au deja 
la Tel Aviv. Dup  aproximativ o 
or , eful diploma iei a revenit 
asupra declara iei, precizând c
„femeile din Gaza sunt înc  la ele 
acas ”. ||||

Luna lui Cuptor nu se dezminte
PROGNOZ~  Pentru iulie, luna lui Cuptor, meteorologii anun  o vre-
me mult mai cald  decât de obicei, informeaz` Realitatea TV. Cele 
mai ridicate temperaturi vor dep i 37 de grade. În sudul rii i pe 
litoral, nop]ile vor fi tropicale, pentru c  temperaturile minime nu 
vor coborî sub 20 de grade. Dup  o perioad  cu vreme foarte cald`, 
vor urma furtuni, cu averse i desc rc ri electrice. Maximele termice 
normale vor fi dep ite i în luna august. Meteorologii se a teapt
la zile caniculare, cu temperaturi de peste 35 de grade, dar i la 
nop i toride. Nu vor lipsi ploile rapide de var , care vor fi înso ite
de desc rc ri electrice, grindin i intensific ri de vânt. Abia din 
septembrie vremea va reveni la temperaturi normale, dar în sudul 

rii i atunci va fi mai cald dec#t de obicei. Precipita iile vor fi pu-
ine, iar r cirea vremii se va face cu adev rat sim it  abia în ultima 

decad  a lunii. ||||

PREZENTARE  Mii de spectatori au umplut, 
sâmb t , Pia a Mare din Sibiu, pentru a 
admira cel mai mare spectacol de mod
organizat în capitala cultural , „Mod` [i 
muzic` sub stele”, ce a cuprins peste 100 de 
rochii haut couture, semnate de designeri 
celebri, informeaz` NewsIn. Fiecare dintre cei 

opt creatori italieni (Renato Balestra, Franco 
Ciambella, Marella Ferrera, Giovanni Cavagna, 
Fausto Sarli, Curiel i Calignano), designeri 
prefera i de vedete precum Liz Taylor, Monica 
Bellucci, Catherine Deneuve sau Ivana Trump, 
au prezentat la Sibiu cele mai frumoase i mai 
noi 10 crea ii. Prezent rile de mod  au alter-

nat cu momente muzicale sus inute de Anna 
Tatangelo, câ tig toare a Festivalului de la San 
Remo din Italia, dar i cu reprezenta ii sus i-
nute de o celebr` trup  de balerini din Italia, 
Botega. La eveniment a participat un singur 
designer rom#n, Doina Levintza, crea]iile ei 
fiind aplaudate pe tot parcursul prezent`rii. ||||
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||
Fumatul interzis!
MAREA BRITANIE Începând 
de ieri, fumatul este interzis 
în toate spa iile publice de 
pe teritoriul Angliei, ultima 
ar  din Regatul Unit al Marii 

Britanii care adopt  astfel 
de m suri. Localurile care nu 
vor afi a pl cu e cu inscrip ia 
„fumatul interzis” risc  o 
amend  de cel pu in 1.000 de 
lire sterline, în timp ce fu-
m torii care- i aprind igara 
unde nu au voie trebuie s
scoat  pe loc din buzunar, 50
de lire sterline.  

4 zile pe chat
RECORD Guatemalezul 
Norman Pérez a stabilit, 
s#mb`t`, la New York, un 
nou record mondial la durata 
unei sesiuni de chat, anun]` 
AFP. T#n`rul s-a conversat 
pe internet timp de 4 zile 
\ncontinuu, reu[ind astfel s` 
intre \n Cartea Recordurilor 
Guinness. Perez are 24 de ani 
[i este de profesie actor [i 
model. 

Dic]ionar specializat 
\n Harry Potter
PARIS Un dic]ionar special 
englez-francez, conceput 
pentru a-i ajuta pe cititorii 
\mp`timi]i ai prozatoarei 
britanice J.K. Rowling s` 
deslu[easc` toate tainele 
din seria Harry Potter, a fost 
lansat \n Fran]a, anun]` 
AFP. Ini]iativa apar]ine unei 
edituri specializat` \n c`r]i 
[colare [i educative. 

5www.compact.info.ro
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Alerta maxim` se men]ine 
\n Marea Britanie
|n ciuda alertei ridicate la nivel „critic”, aeroportul Glasgow 
i-a reluat par ial activitatea. În vreme ce premierul 

Gordon Brown a reunit „Cobra”, turneul de la Wimbledon 
i concertul dedicat Prin esei Diana nu au fost anulate. 

LONDRA - Nivelul de alert` tero-
rist` din Marea Britanie a fost ri-
dicat la maxim, respectiv la „cri-
tic”, dup` ce poli]ia a declarat c` 
exist` leg`turi clare \ntre atacul 
de pe aeroportul din Glasgow [i 
incidentele cu ma[ini-capcan` 
de la Londra. Cinci persoane au 
fost arestate, relateaz` Reuters. 
Nivelul maxim al alertei de se-
curitate presupune c` produce-
rea unor atacuri ulterioare este 
iminent`.

Premierul britanic Gordon 
Brown a convocat, ieri, o re-
uniune a comitetului de criz` 
supranumit „Cobra”, fi ind cea 
de-a treia reuniune de acest fel 
\n decurs de 36 de ore. Brown 
a declarat, ieri, c  Marea Brita-
nie „nu va ceda i nu se va l sa
intimidat ” de terorism, i „nu 
va permite nim nui s  îi schim-
be modul de via ”, transmite 
AFP. Premierul crede c  autorii 
recentelor incidente de la Lon-
dra i Glasgow au leg turi cu 
Al-Qaeda. Aeroportul interna-
ional Glas gow, închis sâmb t

dup -amiaz  dup  un atentat, 
ieri i-a reluat par ial activita-
tea. De asemenea, aeroportul 
John Lennon din Liverpool, 
care fusese închis sâmb t  dup
evenimentele de la Glasgow, a 
fost ieri redeschis.

Britanicii sunt hot râ i s  sfi -
deze amenin area terorismului. 
Chiar dac  nivelul de alert  este 
critic i m surile de securitate 
sporite, evenimentele importan-
te din Londra nu au fost anula-
te. Ieri, au fost programate me-
ciuri în turneul de Mare {lem 
de la Wimbledon, dar i mega-
concertul sus inut pe stadionul 
Wembley în memoria Prin esei
Diana.

Un vehicul s-a izbit, sâmb t ,
de un terminal al aeroportului 
din Glasgow i a explodat. Au-
torit ile de la Londra au ajuns 
la concluzia c  incidentul de la 
Glasgow a fost un atentat, care 
are leg tur  cu incidentul de vi-
neri de la Londra, când au fost 
descoperite dou  ma ini-capca-
n . Mihaela R`ileanu ||||

Avertisment neluat \n seam`
WASHINGTON Serviciile de informa ii ale SUA au primit rapoarte, 
în urm  cu dou  s pt mâni, care avertizau c  aeroporturile sau 
avioanele din Republica Ceh  ar putea fi inte ale unor terori ti 
având leg turi cu Al-Qaeda, anun]` ABC News. Informa iile se 
refereau i la un posibil atac terorist la Glasgow, îndreptat îm-
potriva „infrastructurii unui aeroport sau împotriva unui avion”, 
a declarat o surs  cu rang înalt din for ele de ordine ale SUA. 
Avertismentele primite au fost inute secrete din motive opera-
ionale, potrivit ofi cialilor cita i de ABC News. Public, Casa Alb i

secretarul pentru securitate intern , Michael Cherto  , au continu-
at s  sus in  c  nu au cuno tin  despre amenin ri specifice sau 
credibile care s  implice Statele Unite.

Aeroportul Glasgow s-a afl at [i ieri \n aten]ia poli]iei britanice

Copiii \ncep s` mint` 
de la v#rsta de [ase luni
STUDIU - Exper]ii \n comportament, din 
Marea Britanie, au descoperit c` bebelu[ii 
\ncep s` mint` \n jurul v#rstei de 6 luni, 
anun]` telegraph.co.uk. P#n` acum se cre-
dea c` difi cila art` a minciunii nu poate fi
deprins` mai devreme de v#rsta de 4 ani. 
Vasudevi Reddy, doctor \n cadrul departa-
mentului de Psihologie de la Universitatea 
Portsmouth, Marea Britanie, a identifi cat 
cel pu]in 6 minciuni care apar frecvent la 
copii cu v#rste cuprinse \ntre 6 luni [i 3 

ani. Bebelu[ii \nva]` repede c` pl#nsul f`r` 
motiv [i r#sul poate s`-i aduc` \n centrul 
aten]iei. Pe la 8 luni ei [tiu deja cum s` dis-
trag` aten]ia p`rin]ilor. Pe la 2 ani, cei mici 
se pricep s` mint` c#nd sunt amenin]a]i cu 
o pedeaps`. „Mai t#rziu, minciuna devine 
mai sofi sticat`, de genul <<Nu-mi pas` de 
pedeaps`>>, de[i este evident c` nu este 
a[a”, spune Reddy. De asemenea, ea crede 
c` bebelu[ii \nva]` [i consecin]ele negative 
ale prea multor minciuni.    ||||

Botez regal \n Danemarca

COPENHAGA Prin]ul Frederic, mo[tenitorul 
coroanei daneze, [i Prin]esa Mary au 
pozat pentru pres`, \mpreun` cu fiul lor 
Christian, dup` ce fiica lor a fost botezat`, 

ieri, la Biserica Palatului Fredensborg, la 
nord de Copenhaga. Mica prin]es` a primit 
numele de Elisabeth Henrietta Ingrid Mar-
grethe. ||||
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Marilyn Manson, duet cu Alice Cooper

EVENIMENT - Prima edi]ie B’ESTIVAL 
a debutat în for  vineri sear`, cu o se-
rie de trei concerte ce au adunat circa 
13.000 de spectatori în parcarea de la 
Romexpo, unde au evoluat trupele Ho-
overphonic, Morcheeba i Faithless, cea 
din urm  prezentând de departe cel 
mai apreciat moment al primei seri de 
festival. Trupa britanic` Morcheeba a 
oferit publicului [i frecventa mostr` de 
ignoran]`: una dintre solistele vocale a 
salutat publicul cu „Bun  seara, Buda-
pesta!”. Faithless a avut un show plin 
de sunet, lumin i culoare, pres rat cu 
foarte multe piese de pe noul album, 

„To All New Arrivals”, dar i hituri ca 
„Insomnia” sau „God Is A DJ”. |n seara a 
doua de B’ESTIVAL care a adunat peste 
15.000 de spectatori, cel mai mare suc-
ces l-au avut Pink i Reamonn. Ace[tia 
i-au f cut pe cei prezen]i s  cânte i s
danseze al turi de ei vorbind cu cei din 
public i f când promisiuni c  vor reveni 
în România. 

Asear`, 15.000 de spectatori au asis-
tat la o premier` mondial`: Marilyn 
Manson a intrat pe scen` \n timpul reci-
talului lui Alice Cooper, cei doi c#nt#nd 
\mpreun` piesa „I’m eighteen”. 

Laura Dud`u ||||

Cei peste 30 de arti[ti care au concertat la B’ESTIVAL au oferit rom#nilor 
un show de senza]ie. Evenimentul, care a \nceput vineri [i s-a \ncheiat 
asear` \n parcarea complexului Romexpo, din Bucure[ti, a adunat un 
public de peste 40.000 de spectatori. 

Fotografi i: Cristian Simion, Cosmin Bumbu], EVZ

Morcheeba

Faithless

Zdob [i Zdub
Hooverphonic
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Ghidul admiterii
PREZENTARE - Proasp t absolvent de liceu, trecut cu brio 
prin emo iile examenului de bacalaureat, ai deja un plan clar 
pentru toamn`, rezumat într-un singur cuvânt – facultate. 

Ce specializare po i urma, care este num rul de locuri 
pus la dispozi ie de facultatea la care te-ai hot rât s  dai 
examen – afl  din paginile urm toare. Ca s  nu alergi prea 
mult dup  actele necesare pentru înscriere, afl  din timp ce 
trebuie s` con in` un dosar standard. 

Cu siguran  ai înv at pentru examen: nu conteaz
mo dul în care înve i, ci cât de bine reu e ti s  asimilezi 
materia!

Î i prezent m o scurt  introducere în via a de student, 
cu bune (distrac ii) i rele (sesiunea de examene), al turi de 
câteva sfaturi pentru cei care vor s  nu mai depind fi nanciar 
de p rin i, înc  din timpul facult ii.

Ne-am g#ndit i mai departe: î i spunem care sunt do-
meniile de viitor pe pia a muncii i ce speciali ti sunt la mare 
c utare.

Afl  care sunt facult ile în cadrul c rora po i ob ine
pre g tirea necesar  în domeniul de studiu ales de tine, în-
scrie-te pentru examen i... mult  baft , viitorule student!

„Compact“ \]i prezint` cum, unde, de ce s` fii student [i care este oferta facult`]ilor din Bucure[ti

SUPLIMENT EDUCA}IE

VIII

Luni, 2 iulie 2007
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L {COLAR DE ARTE {I MESERII

A}IEI RE{

UNIVERSITATEA

NR. LOCURI NR. LOCURI TAX~ DE CONCURS DE EXAMEN DE  PERIOADA TAXA DE PERIOADA

  

  
BUGET  TAX~  {COLARIZARE  DOSARE ADMITERE  |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR

{TIINTE EXACTE: Matematic , Fizic , Chimie, Informatic

 Universitatea Bucure[ti 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

- 
iulie 100 de lei 

iulie

 Universitatea Politehnic` din Bucure[ti 

4.750
1.500

1.000 de euro 
da 

da
14-18 iulie 80 de lei 

20-21 iulie

{TIIN}E ALE NATURII: Biologie, Geografie, Geologie, tiin a mediului

 Universitatea Bucure[ti 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

- 
iulie 100 de lei 

iulie

{TIIN}E UMANISTE: Filosofie, Limb i literatur , Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii Culturale

 Universitatea Bucure[ti 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

da 
iulie 100 de lei 

iulie

 Academia de Poli]ie „A. I. Cuza” Bucure[ti 

25 
- 

- 
da 

da
16 - 22 iulie 150 de lei 

16-31 iulie

TEOLOGIE

 Universitatea Bucure[ti* 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

da 
iulie 100 de lei 

iulie

DREPT

 Universitatea Bucure[ti 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

da 
iulie 100 de lei 

iulie

 Academia de Poli]ie „Al. I. Cuza” Bucure[ti 

490 
- 

- 
- 

da
22 iulie 150 de lei 22 iulie-4 august

{TIIN}E SOCIALE {I POLITICE: Sociologie, Asisten]` social`, {tiin]e politice, Studii europene, {tiin]e administrative, Comunicare, Psihologie 

 Universitatea Bucure[ti 

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

da 
iulie 100 de lei 

iulie

 Universitatea Tehnic` de Construc]ii Bucure[ti 

1.822
645

2.400 de lei 
da 

- 
15-30 iulie 60 de lei 

15-30 iulie 

 {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative Bucure[ti 
340

900
2.000 de lei 

da 
da

13-20 iulie 120 de lei 
21-23 iulie

{TIIN}E ECONOMICE: Economie, Finan]e, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetic`, Statistic`, Afaceri interna]ionale, Management, Marketing 

 Academia de Studii Economice Bucure[ti 

2.615
2.495

2.200 de lei 
da 

da 
16-20 iulie 70 de lei

23-25 iulie

 Universitatea Bucure[ti

4.093
7.615

1.800 de lei 
da 

- 
iulie 100 de lei 

iulie

ARTE: Teatru, Cinematografie, Muzic`, Arte plastice, decorative [i design

 Universitatea Na]ional` de Art` Teatral` [i

154 nu a fost
nu a fost  

da 
-  21-25 august 300 de lei 27-28 august

 Cinematografi c` „I.L. Caragiale”* 

 comunicat 
comunicat

 Universitatea Na]ional` de Arte Bucure[ti*

195
130

3.500 de lei 
- 

da 27-30 august 100 de lei 3 septembrie

 Universitatea Na]ional` de Muzic` Bucure[ti* 

160
100 400-1.000 de euro 

- 
da 27-30 august 100 de lei 3-14 septembrie

ARHITECTUR~ {I URBANISM: Arhitectur`, Urbanism

itatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti* 263
315 550-750 de euro 

- 
da 27-30 august 120 de lei 

septembrie

t*

164
100

800 de euro 
- 

da
14-20 iulie 100 de lei 

21 iulie

Horticultur`, Silvicultur`, Zootehnie, Biotehnologii, Medicin` veterinar`

965 1.500-2.200 de lei 
da 

- 
16-26 iulie 50 de lei 

16-29 iul

Oferta universit ]̀ilor din Bucure[ti
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GRUPUL {COLAR DE ARTE {I MESERII
AL COOPERA}IEI 

ME{TE{UG~RE{TI „SPIRU HARET” BUCURE{TI
Str. Ec. Cez`rescu nr. 47, Sector 6; 

 Tel./Fax 316.61.95; 316.61.96

Cea mai mare unitate de \nv`]`m#nt preuniversitar 
din Rom#nia, autorizat` de Ministerul Educa]iei [i 
Cercet`rii, organizeaz` \nscrieri pentru:

LICEU – ZI {I FRECVEN}~ REDUS~
- Tehnician operator tehnici de calcul
- Tehnician \n activit`]i economice
- Tehnician mecatronist (stagii de preg`tire \n 
Germania)

LICEU – RUTA S.A.M. (ZI {I F.R.) – cu sau f`r` examen 
de capacitate
- Tehnician gastronom*
- Organizator banqueting*
- Coafor stilist*
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

S.A.M., NIVELUL I {I II – ZI {I SERAL
- Frizerie – Coafur` - Manichiur` - Pedichiur`*
- Osp`tar (chelner) \n unit`]i de alimenta]ie*
- Buc`tar*
- Optician montator aparatur` optico-mecanic`
- Mecanic auto
- Tinichigiu vopsitor auto
- Lucr`tor \n construc]ii
* Stagii de preg`tire [i burs` \n Cipru [i Germania

{COAL~ POSTLICEAL~ (ABSOLVEN}I DE LICEU, CU SAU F~R~ 
DIPLOM~ DE BACALAUREAT)
- Tehnician optometrist
- Tehnician maseur
- Cosmetician
- Stilist
- Maistru electromecanic auto
- Maistru construc]ii civile, industriale [i agricole

Str.Bati tei 15, sector 2, Tel. 319.26.88, fax 319.26.87,
e-mail: casaschiller@yahoo.com, casaschiller@softnet.ro

Cursuri intensive de limba german
Semestrul de var 2007 (18.06 – 30.09.´07)

Module de 5 s pt mâni
program secretariat: 11.00 –17.00 testarea cuno tin elor i înscrierea la 
cursuri
cursuri pentru adul i (de la 16 ani) i copii

Cursurile sunt structurate pe niveluri conform
Cadrului European Comun de Referin  pentru limbi str ine

nivelul de baz
   - 3 trepte: A1 / vol. 1, A2 / vol. 2, B1.1 / vol. 3
   - treapta 4: cursuri de preg tire pentru examenele Zertifi kat Deutsch (la 

Casa Schiller în iulie 2007 si februarie 2008)
nivelul mediu

   - 3 trepte: B1-2/ vol. 1, B2-1 / vol. 2, B2.2 / vol. 3
   - treapta 4: cursuri de preg tire pentru examenele ZMP i DaF

program cursuri: zilnic/ 9.00 – 21.00
Structur  grupe: 5 – 7 cursan i (10 lei/u.d);8 – 10 cursan i (9 lei/u.d); 11 – 13
cursan i (8 lei/u.d); 1 u.d.(unitate didactic )= 45’
5 s pt mâni: 40 u.d. ( 8 u.d./s pt mân ); 50 u.d. (10 u.d./s pt mân ); 60
u.d. (12 u.d./s pt mân )
 taxa de curs se poate achita în 2 etape sau integral, cu reducere de 30 lei

Casa Minorit ii Germane din Bucure ti
50 de ani de tradi ie

PUBLICITATE

UNIVERSITATEA    NR. LOCURI  NR. LOCURI TAX~ DE CONCURS DE EXAMEN DE  PERIOADA TAXA DE  PERIOADA
    BUGET  TAX~  {COLARIZARE  DOSARE ADMITERE  |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR
{TIINTE EXACTE: Matematic , Fizic , Chimie, Informatic

 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da - iulie 100 de lei iulie
 Universitatea Politehnic` din Bucure[ti 4.750 1.500 1.000 de euro da da 14-18 iulie 80 de lei 20-21 iulie

{TIIN}E ALE NATURII: Biologie, Geografie, Geologie, tiin a mediului
 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da - iulie 100 de lei iulie

{TIIN}E UMANISTE: Filosofie, Limb i literatur , Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii Culturale
 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da da iulie 100 de lei iulie
 Academia de Poli]ie „A. I. Cuza” Bucure[ti 25 - - da da 16 - 22 iulie 150 de lei 16-31 iulie

TEOLOGIE
 Universitatea Bucure[ti* 4.093 7.615 1.800 de lei da da iulie 100 de lei iulie

DREPT
 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da da iulie 100 de lei iulie
 Academia de Poli]ie „Al. I. Cuza” Bucure[ti 490 - - - da 22 iulie 150 de lei 22 iulie-4 august

{TIIN}E SOCIALE {I POLITICE: Sociologie, Asisten]` social`, {tiin]e politice, Studii europene, {tiin]e administrative, Comunicare, Psihologie 
 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da da iulie 100 de lei iulie
 Universitatea Tehnic` de Construc]ii Bucure[ti 1.822 645 2.400 de lei da - 15-30 iulie 60 de lei 15-30 iulie 
 {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative Bucure[ti 340 900 2.000 de lei da da 13-20 iulie 120 de lei 21-23 iulie

{TIIN}E ECONOMICE: Economie, Finan]e, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetic`, Statistic`, Afaceri interna]ionale, Management, Marketing 
 Academia de Studii Economice Bucure[ti 2.615 2.495 2.200 de lei da da 16-20 iulie 70 de lei 23-25 iulie
 Universitatea Bucure[ti 4.093 7.615 1.800 de lei da - iulie 100 de lei iulie

ARTE: Teatru, Cinematografie, Muzic`, Arte plastice, decorative [i design
 Universitatea Na]ional` de Art` Teatral` [i  154 nu a fost  nu a fost  da -  21-25 august 300 de lei 27-28 august
 Cinematografi c` „I.L. Caragiale”*  comunicat comunicat
 Universitatea Na]ional` de Arte Bucure[ti* 195 130 3.500 de lei - da 27-30 august 100 de lei 3 septembrie
 Universitatea Na]ional` de Muzic` Bucure[ti* 160 100 400-1.000 de euro - da 27-30 august 100 de lei 3-14 septembrie

ARHITECTUR~ {I URBANISM: Arhitectur`, Urbanism
 Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti* 263 315 550-750 de euro - da 27-30 august 120 de lei septembrie

SPORT
 Academia Na]ional` de Educa]ie Fizic` [i Sport* 164 100 800 de euro - da 14-20 iulie 100 de lei 21 iulie

{TIIN}E AGRICOLE {I MEDICIN~ VETERINAR~: Agronomie, Horticultur`, Silvicultur`, Zootehnie, Biotehnologii, Medicin` veterinar`
 Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar` Bucure[ti 912 2.965 1.500-2.200 de lei da - 16-26 iulie 50 de lei 16-29 iulie

Oferta universit ]̀ilor din Bucure[ti

ACTE - Dosarul de înscriere pen-
tru examenul de admitere la fa-
cultate cuprinde, în general, un 
set de acte standard, indiferent 
de profi lul pentru care se optea-
z . Pentru a fi  sigur c  nu faci mai 
multe drumuri, este recomandat 
s  verifi ci mai întâi pe site-ul sau 
la secretariatul facult ii care 
sunt documentele necesare.

Buletinul (sau cartea de iden-
titate) este cel mai cerut act, pe 
care trebuie s  îl ai atât în origi-
nal, cât i \n copie legalizat .

Diploma de bacalaureat sau, 
dac  aceasta nu a fost înc  eli-
berat , o adeverin  în care s
fi e precizate atât rezultatele de 
la bacalaureat, cât i mediile din 
timpul [colariz`rii liceale, este 
necesar  la înscriere.

Certifi catul de na tere, adeve-
rin a-tip medical , eliberat  de 

medicul de familie, trei fotogra-
fi i tip buletin de identitate sunt 
celelalte documente necesare 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere.

Dac  pentru sus inerea exa-
menului de admitere se percepe 
i o tax , dosarul va cuprinde i

chitan a care s  ateste achitarea 
acesteia. Laura Nica ||||

Ce con ine dosarul de înscriere

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

100.000

Conform unui studiu realizat de 
Calatyst Solutions, în partene-
riat cu Synergize Consulting, 
peste 100.000 de tineri ob in 
anual, \n Rom#nia, o diplom
de licen . Sursa: NewsIn

de 
licen]e 
\n fiecare 
an universitar
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ADMITERE 2007
SPECIALIZ RI:

 Contabilitate i informatic  de gestiune
 Finan e i b nci
 Administrarea afacerilor
 Marketing
 Administra ie public

Durata studiilor este de 3 ani.

PROGRAME DE MASTER:
Auditul intern al institu iilor publice
Contabilitate interna ional i audit fi nanciar (extern)
Administra ie public i integrare european
Riscuri bancare
Asigur ri i reasigur ri

Durata studiilor este de 3 semestre.

AVANTAJE:
Po i câ tiga burse de studii în str in tate
Stagii de practic  în b nci, mediu de afaceri i în administra ia de stat

|NSCRIE-TE ACUM ON-LINE {I PARTICIPI LA TOMBOL~ !

Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2a, sector 2; tel.: 230.57.38; 230.57.26; 231.74.18 (fax)
Email: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro; http://www.univath.ro

PUBLICITATE

Integreaz -te în Europa prin
UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”

Acreditat  prin legea nr.135/2005

UNIVERSITATEA    NR. LOCURI  NR. LOCURI TAX~ DE CONCURS DE EXAMEN DE  PERIOADA TAXA DE  PERIOADA
    BUGET  TAX~  {COLARIZARE  DOSARE ADMITERE  |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR
INGINERIE

 Universitatea Politehnica din Bucure[ti 4.750 1.500 1.000 de euro da da 14-18 iulie 80 de lei 20-21 iulie
 Universitatea Tehnic` de Construc]ii Bucure[ti 1.822 645 2.400 de lei da da 15-30 iulie 60 de lei 15-30 iulie 
 Academia de Poli]ie „Al. I. Cuza” Bucure[ti 40 - - da da 22 iulie 150 de lei 22-29 iulie

{TIIN}E MILITARE
 Academia Tehnic` Militar` Bucure[ti* 125 125 1.600 de lei - da 15-30 iulie 50 de lei 31 iulie-1 august

MEDICIN~
 Universitatea de Medicin` [i Farmacie „Carol Davila” 681 1.265 2.200-3.700 de lei - da 16-22 iulie 75 de lei 26-27 iulie 

 UNIVERSITATEA NR. TAX~ DE CONCURS DE  EXAMEN PERIOADA  TAXA DE PERIOADA
  PARTICULAR   LOCURI  {COLARIZARE DOSARE  SCRIS |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR
{TIIN}E EXACTE

 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 
 Universitatea „Titu Maiorescu”  2.650 400-1.100 de euro da - 1-31 iulie 60 de lei 1-31 iulie

{TIIN}E ALE NATURII
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 
 Universitatea Ecologic` nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie

{TIIN}E UMANISTE 
 Universitatea Cre[tin` „Dimitrie Cantemir” nelimitat 200-500 de euro da - 15 iunie-15 septembrie 50-70 de lei 15-30 septembrie
 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Univ. de {tiin]e [i Arte „Gheorghe Cristea”  1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai - septembrie 

TEOLOGIE
 Institutul Teologic Baptist 25 - - da 17-18 iulie 20 de euro 19-20 iulie

DREPT  
 Universitatea Bioterra 3.400 350 de euro da - 1 iunie-20 septembrie 70 de lei 1 iunie-20 septembrie 
 Universitatea Cre[tin` „Dimitrie Cantemir” nelimitat 200-500 de euro da - 15 iunie-15 septembrie 50-70 de lei 15-30 septembrie
 Universitatea Ecologic` nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Nicolae Titulescu” 1.600 1.400-2.000 de lei da - 1 iulie-30 august 50 de lei august
 Universitatea Româno-American` nu a fost comunicat 450 de euro da da 1-20 iulie 80 de lei 21 iulie
 Univ. de {tiin]e [i Arte „Gheorghe Cristea”  1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 
 Universitatea „Titu Maiorescu” 2.650 400-1.100 de euro da - 1-31 iulie 60 de lei 1-31 iulie

{TIIN}E SOCIALE {I POLITICE 
 Universitatea Cre[tin` „Dimitrie Cantemir” nelimitat 200-500 de euro da - 15 iunie-15 septembrie 50-70 de lei 15-30 septembrie
 Universitatea Ecologic` nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Nicolae Titulescu” 1.600 1.400-2.000 de lei da - 1 iulie-30 august 50 de lei august
 Univ. de {tiin]e [i Arte „Gheorghe Cristea” 1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 
 Universitatea „Titu Maiorescu” 2.650 400-1.100 de euro da - 1-31 iulie 60 de lei 1-31 iulie

ABORD~RI - Nu exist  o metod
ideal  de înv at, care s  poat
fi  recomandat  tuturor. Depinde 
de stilul fi ec ruia, de materiile 
studiate i de timpul r mas pân
la examen. 

Dac  pentru a avea succes 
la un examen de real este bine 
s  faci cât mai multe exerci ii,
pentru a întâlni toate tipurile de 
probleme, la un examen de uman 
este bine s  cuno ti îndeaproape 
materia i s  dai o ans i crea-
tivit ii.

Fie c  înve i cu voce tare sau 
cite ti în gând, fi e c  ai muzica 
dat  la maximum sau te deran-
jeaz i bâzâitul mu tei, impor-
tant este s  î i g se ti stilul t u de 
înv at.

Laura Nica ||||

Cum înve i pentru examen
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 UNIVERSITATEA NR. TAX~ DE CONCURS DE  EXAMEN PERIOADA  TAXA DE PERIOADA
  PARTICULAR  LOCURI  {COLARIZARE DOSARE  SCRIS |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR
{TIIN}E ECONOMICE

 Universitatea Artifex 1.200 1.800 de lei da - 1 iulie-25 septembrie 70 de lei 1 iulie-25 septembrie
 Universitatea Athenaeum 750 1.200-1.600 de lei da - mai-august 100 de lei mai-august
 Universitatea Cre[tin` „Dimitrie Cantemir” nelimitat 200-500 de euro da - 15 iunie-15 septembrie 50-70 de lei 15-30 septembrie
 Universitatea Ecologic` nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Nicolae Titulescu”  1.600 1.400-2.000 de lei da - 1 iulie-30 august 50 de lei august
 Universitatea Româno-American` nu a fost comunicat 450 de euro da da 1-20 iulie 80 de lei 21 iulie
 Univ. de {tiin]e [i Arte „Gheorghe Cristea” 1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
 Universitatea Româno-Britanic 100 750-1.000 de euro - da 13-21 iulie 25 de euro 22 iulie
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 
 Universitatea „Titu Maiorescu” 2.650 400-1.100 de euro da - 1-31 iulie 60 de lei 1-31 iulie

ARTE
 Universitatea „Hyperion” 3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea Rom#n` de {tiin]e [i Arte   1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
 „Gheorghe Cristea”
 Universitatea „Spiru Haret”  nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 

REPERE - Unde stai? Varianta cla-
sic  este c minul studen esc, din 
ce în ce mai pu in popular. Dac
ai un grad de toleran  destul de 
ridicat i nu ii neap rat s  tr -
ie ti în puf, atunci vei rezista vie-
ii de c minist, în ciuda chefurilor 

date de colegii de camer  exact 
în noaptea dinaintea examenului 
cel mai important din sesiune i
a du ului pe care îl vei împ r i cu 
înc  30 de studen i.

Avantajele traiului într-un 
campus studen esc sunt pre ul 
sc zut al caz rii, faptul c  vei 
avea întotdeauna de la cine s
împrumu i un curs, dar i cu cine 
s  ie i la o bere, i c  vei cunoa te 
adev rata via  de student. Dez-
avantaje sunt faptul c  nu î i vei 
sincroniza întotdeauna progra-
mul cu cel al colegilor de camer
sau de palier i c  spa iul t u per-
sonal este foarte redus.

Dac  te-ai gândit s  î i închiri-
ezi un apartament, ar fi  bine s  îl 
împar i cu mai mul i colegi, pen-
tru c  pre urile sunt foarte mari 
pentru un singur buzunar. Nu- i
face bârlogul prea comod acas ,
pentru c  ri ti s` nu î i cuno ti
colegii.

Spre deosebire de orarul din 
liceu, la facultate po i avea zile în 
care înve i doar dou  ore (dura-
ta unui curs) sau zile în care s
alergi de la un seminar la altul. 
Teoretic, prezen a este obligato-
rie, practic, îns , cerin ele difer
de la un profesor la altul. Dac
unii nu te vor primi în examen 
pentru o singur  absen , la al ii
este sufi cient s  prezin i o lucra-
re bine documentat , la sfâr it
de semestru, pentru a promova. 

ine minte îns  c , spre deosebi-
re de liceu, unde ai fost obligat 
s  mergi, tu ai ales s  urmezi o 

facultate, iar ceea ce înve i este, 
de foarte multe ori, cu adev rat
important în viitor. 

Te-ai întrebat vreodat  de ce 
studen ii au cearc ne adânci? 
Poate c  înva  prea mult, îns  la 
fel de posibil este s fi  pierdut o 
noapte în barul de lâng  c min.
Majoritatea studen ilor duc o via-

 social  activ , împ r indu-se
între cluburi, baruri, teatre, cine-
matografe sau, pur i simplu, la o 
„ edin  de înv at prelungit ” cu 
ga ca.

Fie c  e ti stilul intelectu-
al, fi e c  e ti un „party animal” 
sau genul contemplativ, vei g si
dou -trei moduri de distrac ie
pe gustul t u. Locurile dedicate 
studen ilor se cunosc de la o po -
t  – au pre uri „studen e ti”, pe 
m rimea bursei pe care, de mul-
te ori, nici nu o ai. Teatrul „Pod”, 
Club A sau Casa de Cultur  a 
Studen ilor sunt câteva varian-
te de distrac ie sau culturalizare 
ieftin . Majoritatea teatrelor i
cinematografelor ofer  reduceri 
pe baza carnetului de student, iar 
cele mai proverbiale chefuri se 
dau, de obicei, în c min.

Laura Nica ||||

Cine e ti tu oare, stimate domnule 
Via a de student, la care ai visat de cel pu in patru ani, pe 
care i-ai pl nuit-o în detaliu i care, în principal, include 
mult , mult  distrac ie este gata s  înceap . Chiar dac  nu- i
place colegul de camer  sau i se pare c  profii sunt mai 
pu in „cool” decât cei din liceu, chiar dac  te-ai desp r it de 
ga c , nu uita c  acum urmeaz  examenul de maturitate al 
vie ii i, totodat , cei mai frumo i ani din via a ta.

10 LUCRURI DE F CUT 
ÎN STUDEN IE

 S  ai o restan
 S  participi la chefurile 

   din c min
 S - i faci o ga c
 S  încerci s  iei burs
 S  faci cartofi  pr ji i

   pe re ou
 S  pleci undeva cu cortul
 S  împrumu i cursuri
 S  locuie[ti \n Regie
 S  mergi cu autobuzul 601
 S  r mâi f r  bani
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student?

 UNIVERSITATEA NR. TAX~ DE CONCURS DE  EXAMEN PERIOADA  TAXA DE PERIOADA
  PARTICULAR  LOCURI  {COLARIZARE DOSARE  SCRIS |NSCRIERILOR |NSCRIERE  EXAMENELOR
ARHITECTUR~

Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 

SPORT
 Universitatea Ecologic` din Bucure[ti nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Spiru Haret” nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai-septembrie 

{TIIN}E AGRICOLE {I MEDICIN~ VETERINAR~
 Universitatea „Spiru Haret” din Bucure[ti nelimitat 1.200-2.200 de lei da - mai-septembrie 60 de lei mai - septembrie 

INGINERIE
 Universitatea Bioterra 3.400 350 de euro da - 1 iunie-20 septembrie 70 de lei 1 iunie-20 septembrie 
 Universitatea Ecologic` din Bucure[ti nelimitat 1.500 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 50 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea „Hyperion”  3.650 1.100-2.860 de lei da - 1 iunie-30 septembrie 60 de lei 1 iunie-30 septembrie
 Universitatea Rom#n` de {tiin]e [i Arte  1.000 450 de euro da - 15 iulie-15 august 20 de euro 15 iulie-15 august
„Gheorghe Cristea”

MEDICIN~
 Universitatea „Titu Maiorescu”  2.650 400-1.100 de euro da - 1-31 iulie 60 de lei 1-31 iulie

* admitere [i pe baza unei probe practice

Cazare pentru admitere
VARIANTE Cea mai ieftin  este cazarea în c minul 
viitoarei facult i. Majoritatea universit ilor pun 
la dispozi ie, în propriile c mine, spa ii de cazare 
pentru cei care dau examen. Pre urile sunt modice 
– în jur de 10 lei pe ziua de cazare. Pentru a avea 
dreptul s  închiriezi un pat în c min, trebuie s  te 
prezin i la administra ia c minului cu legitima ia de 
examen sau adeverin a de înscriere. În Bucure ti, 
te po i caza în c minele din Complexul Moxa, dac
dai examen la Academia de Studii Economice, în c -
minele din Groz ve ti, dac  e ti candidat pentru un 
loc la Universitatea din bucure ti i într-unul dintre 
c minele din Regie, dac  te vrei viitor student la 
Politehnic . Facultatea de Construc ii asigur  cazare 
în Complexul Studen esc Tei. ||||
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Dup  câ iva ani de tocit coatele ( i nu numai) pe b ncile facult ii, este 
momentul s  pui în aplicare ceea ce ai înv at i s  intri în câmpul muncii. 
Jobul la care visezi nu este întotdeauna cel pe care îl vei ob ine ca proasp t
licen iat, f r  vechime în munc . Poate c  în timpul facult ii i-ai regândit 
orientarea profesional i acum vrei s  lucrezi în cu totul alt domeniu decât 
cel pentru care te-ai preg tit. 

SOLU II - Un job în timpul facult ii nu 
poate s  fac  decât sânge r u p rin ilor, 
care vor crede c  odrasla neglijeaz  cursu-
rile i seminariile în favoarea banilor. Pen-
tru studen i, îns , este un plus, aducân-
du-le nu numai ceva bani de buzunar, ci 
i experien a atât de pre uit i cerut  de 

angajator dup  terminarea facult ii.
Cum împar i îns  opt ore de serviciu 

cu înc  atâtea ore de cursuri, astfel încât 
s - i r mân  timp nu numai pentru somn, 
ci i pentru distrac ie? Joburile part-time 
sunt solu ia ideal  dac  vrei s - i comple-
tezi bugetul de student, dar s  ai i câteva 

ore la dispozi ie pentru a putea profi ta de 
câ tiguri. Ideal este s  te îndrep i spre un 
job din domeniul t u de interes, pentru a 
putea evolua ulterior, ca s  nu mai punem 
la socoteal  faptul c  mul i profesori sunt 
mai indulgen i cu elevii care lipsesc de la 
cursuri pentru a face „studiu aplicat”.

Dac  nu vrei s  ai un angajament zil-
nic, po i opta pentru o colaborare. Fie c
împar i pliante, tehnoredactezi, faci tradu-
ceri sau e ti hostess, vei g si cu siguran  o 
activitate provizorie care s  î i bage în bu-
zunar ceva bani i pentru distrac ie.

Laura Nica ||||

Joburi de viitor

PROGNOZE - Cele mai c utate joburi, în 
ace ti ani, sunt în domenii ca IT, b nci,
construc ii, servicii, publicitate, fi nan e,
contabilitate i resurse umane. La polul 
opus, conform speciali tilor în domeniul 
recrut rii, sunt cele în administra ie pu-
blic i turism. 

Potrivit unui studiu realizat de www.
bestjobs.ro, cele mai multe posturi dispo-
nibile sunt în domeniul bancar i în IT. Se 
caut  farmaci ti, dar i constructori.

Odat  cu terminarea facult ii, foarte 
pu ini tineri sunt tenta i de un job „la stat”. 
Siguran a unui serviciu în slujba statului 
nu este atât de pre uit  de tinerii licen ia i,
care prefer  mediul de lucru alert, posibi-
lit ile rapide de promovare i prestigiul 
unui job oferit de o multina ional .

Conform unui sondaj realizat de Cata-
lyst Solutions, cele mai c utate joburi sunt 
în domeniile marketing, vânz ri i resurse 

umane. Tinerii nu sunt tenta i, cum s-ar 
crede, doar de pachetele salariale oferite 
de angajator, ci i de oportunit ile de în-
v are i programele de preg tire oferite. 
Totodat , angajatorii nu mai consider
experien a drept criteriu eliminatoriu, ci 
caut  tineri pasiona i, talenta i, în a c ror 
dezvoltare sunt dispu i s  investeasc  pe 
termen lung, arat  studiul.

Doar jum tate dintre absolven ii facul-
t ilor economice urmeaz  o carier  în do-
meniul în care au absolvit facultatea. Cele 
mai c utate domenii de activitate pentru 
licen ia ii în economie i domeniile cone-
xe sunt marketing, vânz ri, resurse umane, 
publicitate i rela ii publice, fi nan e-con-
tabilitate i consultan . Cele mai c utate 
joburi pentru absolven ii de studii tehnice 
sunt \n domeniile IT software i telecomu-
nica ii.

Laura Nica ||||

Cum faci bani 
în studen ie
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25 IUNIE - 2 IULIE
 Akon - Don't Matter

Akon va produce albumul de comeback al lui Whitney Houston!

 Outlandish - Callin' U
Albumul „Closer Than Veins” se g se te de-acum i în ara noastr !

 Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella
„Mi-ar pl cea s  joc într-un fi lm, în genul Matrix”, m rturise te Rihanna.

 Mandinga feat. Alex – Când sunt cu tine
M#ine, Mandinga va deschide „Congresul de Salsa” din Wolclaw, Polonia!

 ATB feat. Heather Nova – Renegade
„Renegade” este primul extras pe single de pe dublul LP „Trilogy”, lansat în aprilie.

Enrique Iglesias – Do You Know (The Ping Pong Song)
Noul album al lui Enrique a ap rut pe 12 iunie i con ine 15 cântece Latin Pop.

 Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake – Give It To Me
Justin Timberlake este noua obsesie a lui Marilyn Manson: rockerul îi poart  poza în portofel!

 Bob Sinclar feat. Gary Pine, Dollarman & Cutee B – Soundz of Freedom
Luna trecut , Bob Sinclar a sus inut un supershow la Arenele Romane!

 Andreea B nic  – Rendez-vous
Cel mai recent videoclip al Andreei, „Rendez-vous”, poart  semn tura lui Iulian Moga.

 DJ Project – Dou  anotimpuri
Elena, Gino i Maxx s-au întors în for , cu un LP proasp t i un look îmbun t it!

TOP 10 MUZICAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Top realizat de  

—

—

S#mb`t` va fi Live Earth, 
un show la nivel planetar 
Opt megaconcerte vor 
avea loc pe mapamond, 
pe data de 7 iulie, cu 
ocazia evenimentului 
„Live Earth", manifestare 
ce militeaz  împotriva 
înc lzirii globale, 
informeaz   AFP. 

ECOLOGIE - Concertele „Live 
Earth” se vor desf ura, con-
secutiv, în marile ora e ale lu-
mii: Sydney, Tokyo, Shanghai, 
Johannesburg, Hamburg, New 
York, Londra i Rio de Janei-
ro. La succesul evenimentului 
î i vor da concursul peste 150 
de staruri, printre care Police, 
Genesis, Madonna, Bon Jovi, 
Kanye West i Kelly Clarkson. 
Ini iativa organiz rii acestor 
concerte gigantice îi apar ine 
lui Al Gore, care a declan at o 
adev rat  cruciad  împotriva 
înc lzirii globale. Încas rile re-
zultate din aceste concerte vor 
fi  donate  fun da iei ecologice 
prezidate de fostul vicepre e-
dinte al Statelor Unite. 

În România, „Live Earth” va 
consta în concerte sus inute de 
Voltaj, Iris, Holograf, Compact, 
Direc ia 5 i Phoenix, pe 7 iulie, 
i în show-ul oferit, a doua zi, 

de Robert Plant, fostul membru 

al trupei Led Zeppelin. Pentru 
concertele de la Ro mexpo, bile-
tele cost  între 75 i 150 de lei 
i sunt disponibile pe site-ul bi-

leteonline.ro. Show-ul va începe 
s#mb`t`, la ora 10.00, i va dura 
24 de ore. În acest interval, pe 

mai multe ecrane gigantice, pu-
blicul va putea urm ri concerte-
le „Live Earth” din lume. Robert 
Plant  va concerta duminic`, de 
la ora 20.00, al turi de noua sa 
trup , Strange Sensation.  

Iulia Roman ||||

Madonna va concerta 
pe scena de la Londra 

FAMILIE  Modelul britanic Jordan (foto), 
cunoscut pentru bustul s u generos, a 
n scut, sâmb t , o feti , informeaz
mirror.co.uk. Na terea, prin cezarian , a 
decurs f r  probleme. Tat l copilului este 
cânt re ul Peter Andre, cu care manechi-
nul mai are un copil, b ie elul Junior, în 
vârst  de doi ani. De asemenea, Jordan 
are un fiu, Harvey, în vârst  de cinci ani, 
dintr-o rela ie anterioar  cu fotbalistul 
Dwight Yorke. „Sunt foarte fericit, acum, 
c  frumoasa mea so ie a dat na tere
unei frumoase feti e. Nu o s  ias  în ora
pân  la 64 de ani! Poate c  atunci când o 
s  aib 30 de ani va avea voie s  ias  cu 
prietenele ei, dar asta e tot",  a declarat 
fericitul t tic. ||||

Jordan a n scut
o feti

Black Eyed Peas vin la toamn`

Rolling Stones, dezola i
de accidentul de la Madrid 
REGRET Membrii trupei Rolling Stones s-au declarat „profund 
îndurera i" la afl area ve tii c  doi dintre muncitorii care le demon-
tau scena concertului, sus inut, joi sear , la Madrid, au suferit un 
accident mortal, relateaz  bbc.co.uk. Incidentul s-a soldat i cu 
câ iva r ni i. „Le doresc din tot sufl etul s  î i revin  rapid, celor 
care au fost r ni i i sunt acum în spital, iar familiilor celor dece-
da i le transmit condolean e”, a declarat un purt tor de cuvânt al 
trupei. Rockerii afl a i în turneul european „A Bigger Bang” vor sus-
ine i la Bucure ti un show, pe 17 iulie, pe stadionul „Lia Manoliu”. 

SHOW Forma ia Black Eyed Peas va cânta, pe 15 septembrie, la Bucu-
re ti. Concertul trupei de hip-hop face parte din turneul mondial des-
f urat în 13 ri i intitulat „Pepsi Black Blue and You". Pre ul biletelor 
i locul de desf urare al concertului nu au fost înc  stabilite. De in -

toare a trei premii „Grammy”,  Black Eyed Peas a debutat în muzic  în 
1988, Los Angeles, când Will.i.Am, pe numele adev rat William James 
Adams Jr, i Allan Pineda au început s  cânte rap împreun . Forma ia a 
dobândit notorietatea interna ional  în 2003, când a fost cooptat` ca 
solist  vocal  Stacy Ferguson alias Fergie. ||||
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PE SCURT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un miliard de euro
pentru EURO 2012
RECORD  Drepturile de televiza-
re de la Campionatul European 
din 2012, organizat de Polonia i
Ucraina, vor fi  vândute pentru 
un miliard de euro, a declarat 
eful comitetului de organizare 

al turneului, polonezul Adam 
Olkowicz: „Va fi  o cifr  record, 
cu mari venituri pentru UEFA. 
De asemenea, rile orga-
nizatoare vor avea un mare 
benefi ciu economic”. Olkowicz 
a fost prezent la al patrulea 
summit anual privind strategia 
european , la Ialta, în Ucraina.

Bursaspor renun]` 
la Niculae

NE|N}ELEGERI  Clubul Bursaspor 
a anun at, ieri, pe site-ul ofi ci-
al, c  a renun at la achizi iona-
rea fotbalistului român Marius 
Niculae (foto), deoarece acesta 
a cerut dou  zile de gândire, în 
condi iile în care avea deja luat 
biletul de avion spre Bursa i
în acest weekend ar fi  trebuit 
s  ajung  în Turcia. Dac  s-ar fi
transferat la Bursaspor, Niculae 
ar fi  devenit coechipierul lui 
Cornel Fr sineanu i Daniel 
Pancu. Niculae a evoluat în 
sezonul trecut la FSV Mainz 05.

Gloria avanseaz` 
\n Intertoto
CALIFICARE  Echipa Gloria 
Bistri a s-a califi cat, sâmb t ,
în turul al doilea al Cupei UEFA 
Intertoto, dup  ce a terminat la 
egalitate, scor 1-1, meciul dis-
putat în deplasare cu forma ia 
muntenegrean  FK Grbalj, în 
man a secund  a turului întâi 
al competi iei. Golul echipei 
Gloria a fost reu it de Coroian, 
în minutul 42. În tur, Gloria a 
câ tigat cu scorul de 2-1. |n faza 

urm`toare, Gloria va \nt#lni 
forma]ia israelian` Maccabi 
Haifa. 

Rom#nia – Turcia, 
pe stadionul 
„Na]ional”
AMICAL  Partida de verifi care 
dintre na]ionalele Rom#niei [I 
Turciei, programat` pe 22 au-
gust se va disputa la Bucure ti, 
pe stadionul „Na ional” din 
Complexul Sportiv „Lia Mano-
liu”. Sta  ul reprezentativei a 
luat în calcul posibilitatea ca 
meciul s  se desf oare pe are-
na „Dinamo”, dar a renun at 
la idee de teama eventualelor 
manifest ri ostile ale supor-
terilor la adresa fotbali[tilor 
proveni i de la echipe rivale. 
Pentru acest meci, „tricolorii” 
se vor reuni pe 20 august, la 
Mogo oaia.

Lampard refuz` 
o c`ru]` de bani
UIMIRE  Interna ionalul englez 
Frank Lampard a refuzat s
semneze un nou contract cu 
Chelsea, ce l-ar fi  f cut cel mai 
bine pl tit fotbalist din istoria 
clubului londonez, informeaz
„News of the World”. Cu noul 
contract, Lampard ar fi  avut un 
salariu mai mare decât Andrei 
evcenko i Michael Ballack, 

care sunt pl ti i s pt mânal cu 
121.000 de lire sterline. „Chel-
sea a fost uimit  când Lampard 
a respins oferta i a l sat 
negocierile în haos, cu doar 
41 de zile înainte de începerea 
noului sezon”, scriu englezii, 
care men]ioneaz` c` Lampard 
ar putea ajunge la Juventus sau 
Barcelona.

Dobrin crede 
\n na]ional`
OPTIMIST  Fostul fotbalist 
Nicolae Dobrin a declarat c  are 
\ncredere \n faptul c  reprezen-
tativa Rom#niei va reu i califi -
carea la Campionatul European 
din 2008 i a subliniat c  va 
merge la meciurile na ionalei, 
dac  va fi  s n tos. „Cred i sper 
c  se va califi ca. Destul am stat 
la televizor urm rind campio-
natele mondiale sau europene. 
Voi fi  al turi de tricolori. Numai 
s  m  fac bine p#n  atunci”, 
a spus Dobrin, care se afl  sub 
tratament dup  opera ia la care 
a fost supus n luna martie.

Anghelache a c#[tigat Turul Rom#niei
CICLISM  Rutierul dinamovist Dan Anghelache (foto) a câ tigat, ieri, 
edi ia a 44-a a Turului Ciclist al României, fi ind primul român care 
reu e te aceast  performan  dup  zece ani. Ultimul ciclist român 
care a câ tigat Turul României era Florin Privache, în 1997. În cla-
samentul pe echipe s-a impus Dinamo Secrom, urmat  de Conpet 
Petrolul Ploie ti i Hemus Troian (Bulgaria). 

www.compact.info.ro

„ProSport“ \mpline[te 10 ani
ANIVERSARE - Ziarul care a 
marcat la superlativ fenomenul 
sportiv din Rom#nia, ProSport, 
\mpline[te, azi, 10 ani de exis-
ten]`. 

Inspirat de tradi]ia [i aborda-
rea occidental` a presei sportive, 
„ProSport” a reu[it s` conving` 
de la prima sa apari]ie, deve-
nind, \n foarte scurt timp, lide-
rul pie]ei de specialitate, gra]ie 
con]inutului celor peste 3.300 de 
apari]ii.

Din 1997 \ncoace, „ProSport” 
a anticipat [i refl ectat pe larg \n 
paginile sale campionate mon-
diale, olimpiade de var` sau de 
iarn`, turnee fi nale fotbalistice, 
performan]e na]ionale \n Europa, 

schimb`ri de antrenori [i transfe-
ruri de r`sunet. |n format mare 
sau compact, „ProSport” [i-a de-
lectat cititorii cu zeci de concur-
suri atractive, dar, mai ales, cu 
pl`cerea de a citi zilnic tot ceea 
ce conta \n lumea sportului. 

„ProSport” a inventat cu suc-
ces edi]ia duminical`, suplimen-
te speciale, ghiduri tv [i are des-
chise, \n prezent, subredac]ii \n 
Cluj, Craiova, Bac`u [i Timi[oara. 
„ProSport” le-a f`cut aceea[i 
promisiune tuturor, [i anume 
c`, dup` ce a c#nt`rit faptele, a 
m`surat eroii [i a deconspirat 
secretele, ceea ce a contat a fost 
informa]ia corect`, rapid` [i di-
namic`. ||||

Inter \n avantaj

Schuster: „|l vreau pe Chivu”
REAL MADRID  Cotidianul „As” scrie c  viitorul antrenor al 
echipei Real Madrid, Bernd Schuster, le-a comunicat directorului 
sportiv Pedrag Mijatovici i pre edintelui Ramon Calderon c  do-
re te aducerea românului Cristian Chivu, astfel c  madrilenii au 
prezentat Romei o ofert  de 16 milioane de euro. „As” noteaz
c , în cazul în care Chivu nu va ajunge la Real, madrilenii au 
dou  op iuni de rezerv : brazilianul Alex de la PSV Eindhoven, 
care apar ine clubului Chelsea, i acela[i Gabi Milito.

Cristian Chivu va deveni, azi sau, cel mai t#rziu, m#ine, 
juc`torul campioanei Italiei, sus]ine presa italian`. 
Bernd Schuster, noul antrenor al Realului, a solicitat 
conducerii aducerea rom#nului.

OFERT~ - De]in`toarea titlului 
din Serie A, Inter Milano, s-a 
\n]eles cu funda[ul Romei \n 
ceea ce prive[te salariul [i du-
rata contractului, singurul ob-
stacol \n realizarea transferului 
fi ind preten]iile Romei. Potri-
vit eurosport.it, [i acest impe-
diment a fost dep`[it, Roma 
urm#nd s` primeasc` pentru 
Chivu, 14 milioane de euro [i 
coproprietatea lui Victor Obin-
na, juc`tor dorit de ofi cialii ca-
pitolini. 

A doua forma]ie interesat` 
de Chivu, FC Barcelona, pare 

s` fi  renun]at la lupt`, pe lista 
scurt` a catalanilor fi ind Ga-
briel Milito (Real Zaragoza) [i 
Andrade (Deportivo La Coru-
na). |n plus, un sondaj f`cut 

printre fanii Barcelonei arat` 
c` purt`torul banderolei de 
c`pitan al na]ionalei Rom#niei 
nu este a[a dorit \n tricoul 
blau-grana, el fi ind devansat 
\n preferin]ele suporterilor de 
Milito - 48 la sut` din voturi, 
fa]` de doar 34, ob]inute de 
Cristian Chivu. 

Ciprian Voiculescu ||||

Arsenal \l vrea 
pe Eto’o
|NLOCUITOR - „Tunarii” l-au cedat 
la Barcelona pe Thierry Henry, 
pentru 24 de milioane de euro, 
iar acum vor s` ia un juc`tor ca-
talan, pe camerunezul Samuel 
Eto’o. „The People” informeaz` 
c` londonezii sunt dispu[i s` fac` 
o ofert` de 30 de milioane de 
euro pentru a-l aduce pe Eto’o pe 
„Emirates”, ei consider#ndu-l pe 
african cel mai bun \nlocuitor al 
lui Henry. Singurul impediment 
\n aducerea acestuia este o even-
tual` dorin]` a fotbalistului de a i 
se m`ri veniturile, cifrate \n pre-
zent, la Barcelona, la 120.000 de 
euro pe s`pt`m#n`.  ||||

Eto’o (\n 
st#nga), vrea 
s` p`r`seasc` Barça
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Aceasta a fost prima pagin` a 
ProSportului cu num`rul 1

Chivu (st#nga) [i interistul Materazzi ar putea deveni buni prieteni, dac` rom#nul ajunge la Milano
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Polonezii spun c` Hagi n-are 
performan]e ca tehnician
STEAUA - Vicecampioana Ro-
m#niei [i-a afl at adversarul din 
turul doi preliminar al Ligii Cam-
pionilor, acesta fi ind Zaglebie 
Lubin, campioana Poloniei. La 
afl area adversarului, steli[tii au 
fost fermi: e un adversar inco-
mod, dar nu se vor \mpiedica de 
el. De cealalt` parte, antrenorul 
le[ilor, Czeslaw Michniewicz, a 
declarat c` Hagi a fost un mare 
juc`tor, dar nu \[i aminte[te vreo 
performan]` a acestuia, ca antre-
nor. „Steaua are experien  euro-
pean , anul trecut a jucat semifi -
nalele Cupei UEFA. Hagi a fost un 
juc tor excelent, dar acum este 
antrenor i sunt dou  profesii di-

ferite. Nu îmi amintesc s fi  reu it
mari performan e ca antrenor”, a 
spus tehnicianul polonez. 

List` de cump`r`turi
Dup` ce a f`cut echip` cu Gigi 

Becali, \mpotriva jurnali[tilor 
afl a]i la Kaprun, Hagi i-a dat 
patronului o list` cu cinci nume 
de fotbali[ti pe care \i vrea la 
echip`.

De[i cei dori]i sunt p`stra]i se-
cret, lista con]ine cu siguran]` cel 
pu]in un funda[ central, av#nd \n 
vedere c` Ghionea s-a reacciden-
tat, [i un mijloca[ central, dup` 
ce Paraschiv a revenit \n ]ar`, 
pentru a se transfera la Rimini.  ||||

Back in business
Kimi Raikkonen a c#[tigat, 
ieri, Marele Premiu al 
Fran]ei, iar Felipe Massa 
a ocupat locul al doilea, 
\naintea lui Hamilton. 
Cu aceast` dubl`, Ferrari 
\ncepe cursa de urm`rire a 
pilo]ilor McLaren, ale c`ror 
ma[ini n-au mai dominat 
pista.

FORMULA 1 - Finlandezul Kimi 
Raikkonen dominase antrena-
mentele de vineri, iar s#mb`t` 
s-a mul]umit cu un loc trei 
pe grila de start, care \i avea 
\n frunte pe coechipierul s`u, 
Felipe Massa, [i pe Lewis Ha-
milton (McLaren). Alonso, cu 
probleme la motor, urma s` 
porneasc`, \n cursa de ieri, de 
la Magny-Cours, de pe locul 10 
[i spera s` plou`. A[tept`rile 
campionului mondial en-titre 
au fost \n[elate, cursa nefi ind 
afectat` de ploaie. 

Au dominat cursa
Ferrari a pornit excelent, 

iar Raikkonen i-a sufl at locul 
doi lui Hamilton, singurul pi-
lot care a reu[it s` se ]in` dup` 
„c`lu]ul cabrat”. Cu Alonso 
blocat pe locurile 7-8, Hamil-
ton a \ncercat s` ]in` aproape 
de Ferrari, dar intr#nd de trei 
ori la standuri a terminat la 
jum`tate de minut \n urma 
pilo]ilor scuderiei italiene. 
Ace[tia f`cuser` rocada la 
v#rf, Raikkonen trec#nd pri-
mul dup` realimentare, pozi]ie 
pe care [i-a men]inut-o p#n` la 
fi nal. |n clasamentul pilo]ilor, 
Hamilton are 64 de puncte, 
Alonso – 50 (a terminat al [ap-
telea), iar Massa – 47. 

Ciprian Voiculescu ||||

A mizat 
pe Hamilton
PARIU  Un b rbat din Anglia a 
câ tigat 40.000 de lire sterline 
deoarece a pariat, în 1998, c
Lewis Hamilton se va impu-
ne într-o curs  de Formula 1
înainte s  împlineasc 23 de 
ani, informeaz  „The Sun”. 
Hamilton, care acum are 22 de 
ani, are deja dou` victorii \n 
Marele Circ.

Doliu \n F1
ACCIDENT  Trei persoane au 
murit, în noaptea de sâm-
b t  spre duminic , în urma 
pr bu irii unui elicopter, în 
apropiere de Charite-sur-Lo-
ire, iar dou  persoane au fost 
grav r nite, victimele f`c#nd 
parte din anturajul Formulei 1.
Conform surselor de la circuitul 
de la Magny-Cours, la bordul 
elicopterului se afl a personal 
de la firma produc toare de 
pneuri Bridgestone. 

Pilo]ii Ferrari au reu[it prima dubl` din acest sezon

40 de ani de la primul titlu
RAPID - „Alb-vi[iniii” au jucat 
asear` un amical \n com pania 
divizionarei B, Petrolul, pentru 
a marca patru decenii de la c#[-
tigarea primului titlu de cam-
pioan` a Rom#niei din istoria 
clubului. La partida de asear` au 
debutat antrenorul Bergodi, pre-
cum [i noile achizi]ii, Cesinha, Bo-
zovici, Boya [i Grigorie. La meciul 

disputat pe stadionul „Valentin 
St`nescu” n-a asistat [i polonezul 
Piotr Gyza (foto st#nga), dorit de 
Rapid.  Ofi cialii giule[teni sus]in 
c` juc`torul lui MKS Cracovia ac-
ceptase condi]iile fi nanciare oferi-
te de gruparea bucure[tean`, dar 
a refuzat transferul, motivul fi ind 
greutatea de adaptare \ntr-o ]ar` 
a c`rei limb` nu o st`p#ne[te. ||||
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Hagi [i-a etalat 
tehnica \n fa]a 

echipei ziari[tilor



CONCERT & 
PARTY
DJ

DJ Bogdan
Club A
Str. Bl nari nr. 14
Telefon: 313.55.92

KARAOKE
Karaoke... cu DJ de ocazie 
Spice Club  20.00
Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

PARTY
Atmosfer` Route 66 & 
Harley Davidson 
The Jack Bar & Rock  19.00
Calea Grivi ei nr. 55
Telefon: 312.80.56

BrainLick cu Yazee 
Suburbia  20.00
Str. {elari nr. 19
Telefon: 0723.314.164

Famous Bands 
Karola by N  21.30
Str. Valter M r cineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

Fight For Your Right To Party 
Utopia  18.00
Calea Victoriei nr. 16-18
Telefon: 0744.323.712

Girl’s Exclusive
Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

Happy Hours
Cesky Club
Str. Dianei nr. 11
Telefon: 314.14.79

Ladies Cocktail Night 
Amsterdam Grand Café  19.00
Str. Covaci nr. 6 
Telefon: 313.75.80

Muzic  de colec ie
Pub 18 
Splaiul Independen ei nr. 290
Telefon: 0722.441.586

Oldies Party 
Oldies Club  21.00
Calea Mo ilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

R & B Soulfood Music 
ONX Club  21.00
Splaiul Independen ei nr 290
Telefon: 311.95.83

Remember, Blues, Ever Green
Terminus Pub & More
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67

Enjoy the night
Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42

Schwarze Tanzen 
El Comandante  19.00
Str. Sfântul tefan nr. 13
Telefon: 0724.396.043

Seara Folk cu Sup` [i invita]ii!
Expirat 
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

VooDoo People's Night 
Revenge  20.30
Str. elari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

FILME
ACUM SUNT 13

SUA, aventuri, 2006
Regia: Steven Soderbergh
Cu: Brad Pitt, George Clooney
Hollywood Multiplex  13.45, 16.30, 
 19.15, 22.00
Movieplex  14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Cinema Corso 12.00, 14.30, 17.00, 19.30

ARTA VISELOR
Fran]a, fantastic, 2006
Regia: Michel Gondry
Cu: Gael Garcia Bernal, Charlotte 
Gainsbourg
Premier`
Hollywood Multiplex  13.15, 17.45, 
 20.15, 22.30
Cityplex  14.30, 16.45, 19.00, 21.00

CALIFORNIA DREAMIN’ 
(NESF^R{IT)

Rom#nia, dram`, 2007
Regia: Cristian Nemescu
Cu: Maria Dinulescu, R`zvan 
Vasilescu, Armand Assante
Hollywood Multiplex  15.30, 18.30
Movieplex  15.30, 18.30

CAPCANA VIITORULUI
SUA, S.F., 2007
Regia: Lee Tamahori

Cu: Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel
Hollywood Multiplex  15.30
Movieplex  16.00, 22.15

CEI PATRU FANTASTICI:
ASCENSIUNEA LUI SILVER 
SURFER

SUA, S.F., 2007
Regia: Tim Story
Cu: Jessica Alba, Ioan Gru  udd, 
Chris Evans
Hollywood Multiplex  13.15, 17.15, 
 19.30, 21.30
Movieplex  13.45, 18.15, 20.15, 22.15

CU M^INILE PE ORA{
Italia/Fran]a, dram`, 1963
Regia: Franceso Rosi
Cu: Rod Steiger, Salvo Randone
Cinema Eforie  18.00

DOMNUL BROOKS
SUA, thriller, 2007
Regia: Bruce Evans
Cu: Kevin Costner, Demi Moore, 
William Hurt
Premier`
Hollywood Multiplex  14.45, 17.15, 
 20.00, 22.45
Movieplex  14.00, 16.45, 19.15, 22.00
Cinema Studio  10.00, 12.30, 15.00, 
 17.30, 20.00

FAMILIA ROBINSON
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Steve Anderson
Voci: Angela Bassett, 
Jamie Isaac Conde
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  17.45
Cityplex  13.45, 15.45

GREU DE UCIS 4
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Len Wiseman
Cu: Bruce Willis, Timothy Olyphant, 
Je  rey Wright
Premier`
Hollywood Multiplex   14.00, 16.45, 
 19.45, 22.45
Movieplex  14.15, 16.45, 19.15, 21.45
Cinema Patria  11.00, 13.15, 15.30, 
 17.45, 20.00

I SE SPUNE ZODIAC
SUA, thriller, 2007
Regia: David Fincher
Cu:  Jake Gyllenhaal, Robert 
Downey Jr, Anthony Edwards
Hollywood Multiplex  21.45

ILUZIONISTUL
SUA, dram`, 2006
Regia: Neil Burger
Cu: Edward Norton, Jessica Biel
Cinema Scala 12.00, 14.30, 17.00, 19.30

|N AR{I}A NOP}II
SUA, dram`, 1967
Regia: Norman Jewison
Cu: Sidney Poitier, Rod Steiger
Cinema Eforie  19.30

LISTA NEAGR~
SUA, r`zboi, 2006
Regia: Paul Verhoeven
Cu: Carice van Houten, 
Sebastian Koch
Premier` 
Hollywood Multiplex 16.00, 19.00, 22.15
Movieplex  13.30, 19.00, 21.45

MARILENA DE LA P7
Rom#nia, dram`, 2006
Regia: Cristian Nemescu
Cu: M`d`lina Ghi]escu, 
Gabriel Huian
Cityplex  14.15, 15.15, 16.30, 20.30

MASCUL NECRU}~TOR
SUA, dram`, 2006
Regi: Nick Cassavetes
Cu: Bruce Willis, Emile Hirsch, 
Justin Timberlake
Hollywood Multiplex  17.30, 22.45
Movieplex  14.00, 19.15, 21.30

MONSTRUL
Coreea de Sud, fantastic, 2006
Regia: Joon-ho Bong
Cu: Kang-ho Song,
 Hie-bong Byeon
Premier`
Cityplex  17.45, 20.00, 22.15

MURIND PENTRU A TR~I
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Jon Keeyes
Cu: Michael Madsen, Bai Ling, 
Monica B#rl`deanu 
Cinema Europa  13.00, 15.00, 
 17.00, 19.00

NUM~RUL 23
SUA, thriller, 2007
Regia: Joel Schumacher
Cu: Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman
Hollywood Multiplex  15.15

NU TE MI{CA
Italia, dram`, 2004
Regia: Sergio Castellitto
Cu: Penelope Cruz,
Sergio Castellitto
Cinema E-Uranus  21.45

OCCIDENT
Rom#nia, comedie, 2002
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Alexandru Papadopol
Cityplex  21.45

PIRA}II DIN CARAIBE:
LA CAP~TUL LUMII

SUA, ac]iune, 2007
Regia: Gore Verbinski
Cu: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Marcel Iure[
Hollywood Multiplex  14.45, 18.00, 21.15
Movieplex  14.45, 18.00, 21.30
Cityplex  15.30, 18.45, 22.00
Cinema Gloria  13.00, 16.00, 19.00
Cinema Glendale  15.00, 18.00, 20.30

PREMONI}IA
SUA, ac]iune, 2007
Regia: Mennan Yapo
Cu: Sandra Bullock,
 Julian McMahon
Hollywood Multiplex  13.00, 15.15, 20.45
Movieplex  13.15, 15.30, 19.45, 22.15

SHREK AL TREILEA
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Cameron Diaz, Eddie Murphy, 
Mike Myers
Hollywood Multiplex  13.30, 15.30, 
 17.30, 19.30
Movieplex  13.45, 18.00, 20.00
Cinema Festival  14.00, 16.30, 19.00

SHREK AL TREILEA (DUBLAT)
SUA, anima]ie, 2007
Regia: Raman Hui, Chris Miller
Voci: Mihai Verbi]chi, Mihai 
Bisericanu, Mircea Gheorghiu 
Movieplex  16.30

SPIDER-MAN 3
SUA, S.F, 2007
Regia: Sam Raimi
Cu: Kirsten Dunst, Tobey Maguire
Hollywood Multiplex  13.00
Movieplex  16.15

TRANSFORMERS – R~ZBOIUL 
LOR |N LUMEA NOASTR~

SUA, SF, 2007
Regia: Michael Bay
Cu: Michael Clarke Duncan,
Jon Voight
Avanpremier`
Hollywood Multiplex  21.45
Movieplex  21.30

VI-L PREZINT PE JOHN DOE
SUA, comedie, 1941
Regia: Frank Capra
Cu: Barbara Stanwyck, Gary Cooper
Cinema Eforie  14.30

VACAN}A LUI MR. BEAN
SUA, comedie, 2007
Regia: Steve Bendelack
Cu: Rowan Atkinson, Willem Dafoe
Hollywood Multiplex  12.45
Movieplex  13.15, 16.00

TEATRU
TALK-SHOW

Dup`: {tefan Caraman
Regia: Liliana Câmpeanu
Cu: Marian Popescu, Raluca Urea
Teatrul Luni de la Green Hours  20.00
Telefon: 0788.452.485

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE

„Al treilea ochi“
De: Lobsang Rampa

Editura Herald
Pre]: 23 lei

 FESTIVALUL DE FILM 
„FEST’ASIA”

Ma[ina de lux
Fran]a/Germania, dram`, 2006
Regia: Wang Chao
Cu: He Huang, Yi Quing Li, 
Yuan Tian
Cinema Union  12.00

H`r]uirea
Japonia, dram`, 2005
Regia: Kobayashi Masahiro
Cu: Urabe Fusako, Tanaka Ryuzo
Cinema Union  14.00

4:30
Singapore, comedie, 2005
Regia: Tan Royston
Cu: Li Yuan Xiao, Young Jun Kim
Cinema Union  16.00

Visul unei zile de c#ine
Japonia, comedie, 2006
Regia: Ichii Masahide
Cu: Kuniaki Nakamura, 
Ayako Morita
Cinema Union  18.00

{oaptele zeilor
Japonia, dram`, 2006
Regia: Omori Tatsushi
Cu: Aarai Hirofumi, Omori Nao, 
Hirota Reona
Cinema Union  20.00

VERNISAJE
Expozi]ie de pictur`
De: Norica Ve[ca-Popescu
Biblioteca „Ion Creang`”  11.00
Str. Christian Tell nr. 10
Telefon: 212.78.06

Expozi]ie de pictur`
„Introspec]ii”
De: Studen]ii Universit`]ii 
Na]ionale de Art`
Anul II - Art` mural`
Centrul Cultural al M.I.R.A.  17.00
Str. Mihai Vod` nr. 17
Telefon: 303.70.80
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Nu te mi ca
Ast`zi pute i viziona la cinema E-Uranus, de la ora 
21.45, pelicula „Nu te mi ca” („Non ti muovere”) în 
regia lui Sergio Castellitto. Pentru rolul din acest fi lm, 
Penelope Cruz (foto) a ob inut premiul pentru „Cea mai 
bun  actri ” la Festivalul de Film European. Timoteo 
este un chirurg care trece printr-un moment difi cil al 
vie ii sale. Fiica sa sufer  un accident i este operat  în 
acela i spital în care el lucreaz . Asteptând ca aceasta 
s  se trezeasc  din com , b rbatul evadeaz  în trecut, 
unde retr ie te povestea de dragoste cu o fat  s rac  pe 
nume Italia. Din acest moment, fantoma acesteia nu-i 
d  pace niciun moment bulversatului Timoteo. 

PUBLICITATE

CARTE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

„Al treilea ochi”, de Lobsang Rampa, prezint` povestea 
preotului i medicului Lobsang Rampa. Cartea este o 
incursiune în fascinanta lume a Tibetului, populat  cu 
personaje ale c ror valori i credin e sunt surprinz toa-
re pentru europeanul obi nuit. Desf urat  în decorul 
pitoresc al vechii capitale tibetane, Lhasa, i în cel al 
lamaseriei, unde autorul i-a f cut ucenicia, via a de 
c lug r buddhist apare ca o c l torie sinuoas i plin
de neprev zut pe drumul c tre autocunoa tere i ilumi-
nare. Spectaculoasa civiliza ie tibetan  ni se ofer  prin 
intermediul unei pove ti emo ionante i revelatoare.

Via a de c lug r buddhist
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Re]eaua
Angela Bennet (San-

dra Bullock, foto) este o 
expert  în computere, 
îns  pasiunea ei pen-
tru universul digital se 
transform  în cel mai ne-
gru co mar al vie ii sale. 
Într-o zi, în timp ce se 
afl a în fa a monitorului, 
Angela d , din întâmpla-
re, peste ni te informa ii 
gu vernamentale strict 
se crete. F r  s  dea prea 
mare importan  acestei 

descoperiri, Angela plea-
c  în Mexic în vacan .
Când se întoarce în SUA, 
descoper  c  prietenul ei 
cel mai apropiat murise 
în condi ii suspecte. Mai 
mult decât atât, adev rata 
ei identitate a fost tears ,
iar numele ei fi gureaz  pe 
lista FBI cu cei mai c uta i
criminali din America.
SUA, 1995
Regia: Irwin Winkler
Cu: Sandra Bullock, Jeremy 
Northam, Dennis Miller

Legea 
mar ial

Sean (Chad McQueen, 
foto) i Billie (Cynthia Ro-
throck) formeaz  o echi-
p  de poli i ti redutabil .
Noua misiune îi duce pe 
urmele unui criminal în 
serie, al c rui semn distinc-
tiv este o lovitur fi nal  de 
karate care face inima vic-
timei s  se opreasc  instan-
taneu. Cei doi vor lucra 
sub acoperire pentru a se 
putea apropia de afacerile 
necurate ale criminalului. 
Situa ia se complic  atunci 
când fratele lui Sean este 
luat prizonier.
SUA, 1992
Regia: Steve Cohen
Cu: Chad McQueen, Cynthia 
Rothrock, Je   Wincott

SURS~ PROGRAME TV:

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

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

Dezleg`rile Sudoku din edi]ia de vineri

PROCINEMA 22.00 AC}IUNE

ANTENA 1 20.30 THRILLER Cadavrul 
din piscin

Lucy Freers (Justine Bate-
man, foto st#nga)) este o gra-
fi cian  c s torit  cu Kit, un 
pro duc tor de fi lme de la 
Hollywood care a teapt , cam de 
multi or, un nou succes de cas ,
care s -i permit  s - i continue mo-
dul de via  luxos, caracteristic car-
tierului Beverly Hills. Cei doi so i,
au parte dintr-odat  de mai mult
celebritate decât i-ar fi  închipuit 
vreodat , atunci când în piscina ca-
sei lor este g sit cadavrul unei foste 
starlete, iar Kit devine principalul 
suspect.
SUA, 2004
Regia: David S. Cass Sr.
Cu: Andrew McCarthy, Justine Bateman

HALLMARK 19.00 COMEDIE

Inimi 
fl mânde 

Miles (Stirling Gardner) 
î i dore te foarte mult s
ajung  un maestru buc -
tar de succes. De aceea, el 
accept  s  organizeze o pe-
trecere de propor ii pentru 
patru doamne elegante din 
Beverly Hills. În urm toa-
rele zile, îns , situa ia se 
cam schimb , iar entuzias-
mul tân rului piere brusc, 
atunci când î i d  seama c
a fost tras pe sfoar .
SUA, 2002
Regia: Rolf Schrader
Cu: Susan Blakely, Stirling 
Gardner, Marjory Graue 

TVR 2 22.10 COMEDIE

7.30 TeleMatinal
10.00 Ne vedem la... TVR!
11.00 S n tate pentru to i! (r)
11.30 Deliciile buc t riei
12.00 Garantat 100%
13.00 Hannah Montana (s, SUA)
13.30 Robin Hood (anima ie, SUA)
14.00 Jurnalul TVR
15.30 Krónika
17.00 Isabel, în c utarea iubirii (s, 

Venezuela)
17.50 Patrula de mediu
18.00 Justi ie militar  (s, 

Germania/SUA)
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Forsyte Saga (s, Anglia)
21.25 Faimo ii cu M ru i Moga
22.35 Agenda Sibiu
22.45 Jurnalul TVR
23.20 Nocturne
0.15 „Mod i Muzic  sub stele” 

- Sibiu 2007
1.25 Justi ie militar  (s, Germania)

20.20

TVR 2
12.00 Poirot (s, Anglia) 13.00
Spellbinder: O lume nou  (s, 
Australia/Polonia) 13.30 ABC... de 
ce? 14.30 Tradi ie i me te ug 15.00
Împreun  în Europa! (r) 16.00
Jurnalul TVR (r) 16.20 Descoper
românii 16.30 Autostrada TVR 18.00
Jurnal Regional 18.35 Replay 19.05
EU-RO Case 19.35 Campionatul 
de comedie 20.00 Celebrit ile 
timpului t u 20.10 Farmece (s, 
SUA) 21.00 Ora de tiri 22.10 Inimi 
fl mânde 23.45 Colec ionarul de 
suflete (s, Canada) (r) 

8.00 Daria, iubirea mea (s, 
România) (r) 9.00 C p une cu 
zah r (s, Portugalia) 10.15 Gitanas 
(s, SUA/Mexic) 12.30 Inocen  furat
(s, Mexic/SUA) (r) 13.30 Prizoniera 
(s, Columbia/SUA/Mexic) 15.20
Re eta de acas 15.30 R zbunarea 
Victoriei (s, SUA/Venezuela) 17.30
Pove tiri adev rate 18.30 Betty cea 
urât  (s, Columbia) 19.30 Tequila 
cu suflet de femeie (s, Mexic) 20.30
Numai iubirea (s, România) 21.45
Zorro (s) 22.45 Pove tiri de noapte 
23.15 Clona (s, Brazilia) 

8.00 Lumi diferite (s, SUA) 9.00
Lungul drum spre cas  (dram ,
SUA) 11.00 Fiicele lui McLeod 
(s, Australia) 12.00 Alegerea lui 
Fielder (dram , SUA) 14.00 Amy 
(s, SUA) 15.00 Lungul drum spre 
cas  (dram , SUA) 17.00 Fiicele 
lui McLeod (s, Australia) 18.00
Amy (s, SUA) 19.00 Cadavrul din 
piscin  (comedie, SUA) 21.00 Lege 
i ordine: Inten ii criminale (s, SUA) 

23.00 Viziunile lui Sarah (dram ,
SUA) 1.00 Lege i ordine: Inten ii 
criminale (s, SUA)

11.00 tirile Sport.ro 11.05
„Splendoare în Iarb ” - Turneul de 
denis de la Wimbledon 12.00 tirile 
Sport.ro 12.05 Rugby Tri Nations: 
Australia - Noua Zeeland  (r) 14.00
„Splendoare în Iarb ": Turneul 
de tenis de la Wimbledon 18.00
tirile Sport.ro 19.00 „Splendoare 

în Iarb ” - Turneul de tenis de 
la Wimbledon 21.30 tirile Sport.
ro 22.00 Special 23.00 Wrestling 
Smack 0.00 tirile Sport.ro 1.00
Sexy Sport Clips 1.35 Fotbal. Copa 
America: Statele Unite - Paraguay 

12.00 Teo (r) 13.15 Pr jiturica (s, SUA) 
13.45 Droopy, maestrul detectiv 
(s, SUA) 14.15 Entertainment 
News (r) 14.30 Iubire în lumina 
reflectoarelor (s, SUA) (r) 15.00
Rebel în California (s, SUA) (r) 16.00
Seaquest (s, SUA) 17.00 Seinfeld (s, 
SUA) (r) 18.00 Walker, poli ist texan 
(s, SUA) 19.00 Terapie intensiv  (s, 
SUA) 20.00 Entertainment News 
20.20 Ally McBeal (s, SUA) 21.30 Doi 
b rba i i jum tate (s, SUA) 22.00
Legea mar ial  (ac iune, SUA) 0.00
Pre ul libert ii (s, SUA/Canada) 

11.30 MTV Urban 12.30 Summer Hits 
14.30 Next 15.00 Summer Hits 16.00
MTV News 16.30 Summer Hits 18.00
MTV Popular Music 18.30 Pimp My 
Ride 19.00 Summer Hits 19.30 Best 
Of... 20.30 TRL Top 10 21.30 MTV 
News (r) 22.00 You Wanna Come In? 
22.30 Bam's Unholy Union 

10.00 Doc Hollywood (comedie, 
SUA) (r)

11.45 Zâmbi i, v  rog
12.15 Emmerdale - Afaceri de 

familie (s, Anglia)
13.00 tirile PRO TV
13.30 Jugaru Shukaru (r)
14.00 Drumul spre victorie (dram ,

SUA) (r)
16.00 Tân r i nelini tit (s, SUA)
17.00 tirile PRO TV
17.45 Om s rac, om bogat (s, 

România)
18.50 tirile sportive
19.00 tirile PRO TV
20.30 Dreptate pentru cei de 

dincolo (thriller, Canada)
22.30 CSI: New York - Criminali tii 

(s, SUA/Canada)
23.30 tirile PRO TV
0.15 C l torii în necunoscut (s, 

SUA)
1.10 Omul care aduce cartea (r)

20.30
4.30 Legenda lupt torilor Zu 

(ac iune SF, Hong Kong/
China) (r)

6.00 În gura presei
7.00 Diminea a devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 V.I.P. (s, Germania/SUA)
12.00 Tinerii mu chetari (s, SUA) (r)
13.00 Observator
13.45 Caramuru (comedie, Brazilia)
16.00 Observator
17.00 9595 - Te înva  ce s  faci! 
19.00 Observator
20.30 Re eaua (thriller, SUA); 

Cu: Sandra Bullock, Jeremy 
Northam, Dennis Miller

23.00 Observator
0.00 Vr jitoarea (s, Anglia)
1.00 Huff (s, SUA)
2.00 Concurs interactiv
3.00 9595 - Te înva  ce s  faci! (r)

0.00
7.30 Ana i cei 7 (s, Spania) (r)
9.00 Cenu reasa (s, Argentina)
10.15 Cu tine dincolo de moarte 

(comedie, India); Cu: Arjun 
Rampal, Vipasha Agarwal

12.15 Stare de show
13.30 Nor  pentru mama
15.30 Comando România
16.00 Falcon Beach
17.10 Ana i cei 7 (s, Spania)
18.30 D- tiri
19.15 Nor  pentru mama
20.30 Vacan  la comun (comedie, 

SUA/Germania); 
Cu: Nastassja Kinski, 
Timothy Dalton

22.30 Vacan a Mare Reloaded
23.30 Bulevard 
0.15 Playboy (s)
1.00 Comedy Inc. (s, Canada)
1.30 Cu tine dincolo de moarte 

(comedie, India) (r)
3.15 Vacan a Mare Reloaded (r)

20.30
7.30 Dragoste i putere (s, SUA) (r)
8.00 Sport cu Florentina
8.25 Levintza prezint  (r)
9.45 Al aptelea cer (s, SUA) (r)
10.45 TeleRON
12.25 Quizzit - emisiune 

interactiv
14.05 Dragoste i putere (s, SUA)
14.40 Un mincinos sentimental 

(comedie, Australia)
16.25 Al aptelea cer (s, SUA)
17.25 Tr sni i în NATO (s) (r)
18.00 Focus
19.30 Ciao TV (r)
20.00 Medium (s, SUA)
21.00 Curat, Murdar?
22.00 Tr sni i în NATO (s)
22.30 Focus Plus
23.30 Totul despre sex (s, SUA)
0.00 Medium (s, SUA) (r)
1.00 Interviurile Cristinei 

opescu (r)
2.00 Focus (r)

20.00
6.00 Casanova (comedie, SUA)
7.50 So ia partenerului meu 

(poli ist, Fran a)
9.20 Graffiti Bridge (dram , SUA)
10.50 Unde vei fi poimâine 

(thriller, SUA)
12.55 Ce-ai f cut (comedie, SUA)
14.25 Formosa (comedie, SUA)
15.55 V  g sesc fermec tor 

(comedie, Fran a)
17.35 Casanova (comedie, SUA)
19.30 Pe platourile de filmare (s)
20.00 Crim  în garnizoan

(poli ist, SUA)
21.30 Studio 60 (s, SUA)
22.15 Echipa America: Jandarmul 

mondial (anima ie, SUA)
23.55 Viziuni întunecate (horror, 

Germania/Anglia)
1.30 Blade: Trinity (ac iune, SUA)
3.25 Yasmin (dram , Germania/

Anglia)

20.00

TVR 1 PRIMAANTENA 1PRO TV KANAL D HBO

Forsyte Saga Dreptate pentru cei de 
dincolo Vr`jitoarea Vacan]` la comun Medium Crim` \n garnizoan`

MTVACAS~ HALLMARK PRO CINEMASPORT.RO

PUBLICITATE

0785

PUBLICITATE
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LEGEND~: S = Sex  sus; B = Bani  mediu; N = Noroc  jos Rubric` realizat` de Tina Rizea
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LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Banii t`i & Turism .... VINERI Night Fever

Fi]i glume]i [i trimite]i bancuri
Compact v` a[teapt` bancurile, \nso]ite de nume [i v#rst`, la 

bancuri@compact.info.ro.
Haide]i s` râdem \n fi ecare zi!

BERBEC  21 MARTIE - 20 APRILIE
Sunte i mult mai impulsiv de dimi-
nea , dar i mai rezistent la efort 
i foarte energic întreaga zi. Dup -

amiaz , toate reac iile sunt mult mai 
rapide i din aceast  cauz  nu este 
exclus s  lua i i decizii care se vor 
dovedi gre ite.
S –   B –   N – 

TAUR  21 APRILIE - 20 MAI
Tulbur rile de limbaj i de comuni-
care nu v  împiedic  s fi naliza i,
înc  de diminea , activit i mul-
tiple. Ve i evita, f r  succes, s  v
întâlni i cu persoanele din anturaj 
la care înc  mai ave i datorii de di-
verse naturi.
S –   B –   N – 

GEMENI  21 MAI - 22 IUNIE
Tr i i evenimente la care nu ti i
cum s  reac iona i, mai exact ar 
trebui s  împ ca i i capra i var-
za de unul singur. La sfâr itul
zilei, descoperi i c  cei din anturaj 
(inclusiv familia) au nevoie de aju-
torul dv.
S –  B –   N – 

RAC  21 IUNIE - 22 IULIE
Capacitatea dv. de a decide i de a 
v  impune hot rârile are mult de 
suferit începând cu mijlocul zilei. 
Nu sunte i departe de depresii ner-
voase din cauza afi rma iilor pe care 
le fac o parte dintre amicii dv. din 
tinere e.
S –   B –   N – 

LEU  23 IULIE - 22 AUGUST
Munci i mult i prefera i s  nu fi i
ajutat, cu riscul de a ajunge acas
cu întârziere. Ca pedeaps`, la sfâr-
itul zilei, va trebui s  recupera i,

f r  nici o pl cere, toate restan ele
„casnice” de unul singur. Libertate 
de exprimare.
S –   B –   N – 

FECIOAR~  23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
V  sim i i ca strâns într-un cerc, 
gata s  ac iona i i împiedicat per-
manent, de c tre colegi, s  o i fa-
ce i. Mai sensibil, renun a i s  v
mai comunica i tr irile celor ce v
înconjoar , care sunt incapabili s
v  în eleag .
S –  B –  N – 

BALAN}~  23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Rudele prefer  s  v  analizeze toate 
ac iunile i declara iile, s  v  bâr-
feasc i s  v  invidieze f r  limi-
te. Ve i afl a întâmpl tor de aceast
atitudine i v  deranjeaz  doar c
ave i un nivel de energie vital  mai 
sc zut ca de obicei.
S –   B –   N – 

SCORPION  23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
Este necesar s fi i i mai atent de-
cât pân  acum la activitatea parte-
nerilor dv. (inclusiv la cea a parte-
nerului de cuplu). Nu este exclus s
fi i penalizat din cauza nerespect -
rii indica iilor profesionale stricte. 
Revolt  mascat .
S –   B –   N – 

S~GET~TOR  22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
Va trebui s  repara i toate gre eli-
le amicilor i este foarte important 
s  nu comite i nici un fel de eroa-
re întregul interval. Activit ile dv. 
nu sunt apreciate, iar glumele sunt 
taxate, de întreg anturajul, ca ne-
reu ite.
S –   B –   N – 

CAPRICORN  22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Este bine s fi i aten i la acele ac-
tivit i pe care le-a i desf urat în 
trecut la limita legii i care acum 
sunt cercetate de noii efi  ori de 
colegii mai invidio i. Sunte i sus i-
nut doar de colegii cu care a i co-
laborat.
S –  B –   N – 

V~RS~TOR  20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Stresul psihic atinge apogeul la 
terminarea programului, când de-
veni i con tient c  începe i o nou
etap , odat  cu ie irea la lumin  a 
intrigilor colegiale. Cele mai negre 
presim iri sunt la ordinea zilei i
nop ii. Limite emo ionale.
S –   B –   N – 

PE{TI  19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Ave i posibilitatea s  întâlni i oa-
meni care s  v  dea impulsurile vi-
tale de care ave i nevoie. La sfâr i-
tul zilei, nu sunte i deloc mul umit
de familie i de starea propriului 
c min. Iritarea se dovede te con-
traproductiv .
S –   B –   N – 

PUBLICITATE

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.

44 55 88 77
55 99 66

99 22 11
77

33 77 55 99 66
66
44 22 99

88 11 22
22 44 33 88

SUDOKU |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

66 22
99 11 44 66

44 77 11
33 99

77 22 88
11 66

55 77 22 44
33 44 77 99

22 55

INTEGRAM~ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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