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MICA PUBLICITATE
296@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730333.161.
296@ Vând pom dafin și capre cu iezi; tel. 0751-033.359.
296@ Vând bicicletă și mașină de spălat automată; tel. 0758-295.953.
296@ Vând 35 mp parchet de fag (la mâna a doua); tel. 0733-013.668.
296@ Vând: 2 arzătoare automate pe gaz (pentru teracote), un instant
pe gaz, încălzitor pe gaz, radiator electric cu ulei (9 elemenți), toate
folosite și în stare de funcționare, cu prețul la vedere; tel. 0720-952.602.
296@ Vând casă mică (gaz, curent, canalizare în curte), cu grădină de
2.800 mp, în Vladimirescu, str. V. Țepeș; tel. 0257/267.491 sau 0740962.312.
295@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă pentru tratament sau consum și carne de prepeliță (proaspătă); tel. 0742-132.230.
295@ Vând: aparat de sudură, pompă hidraulică, pistoane tractor
U650, televizoare (Germania), presă struguri, cântar de tip vechi (200
kg), cuști pentru iepuri (etajate), canapele extensibile, mască chiuvetă,
colțar de bucătărie, mobilă din Germania (dormitoare și sufragerii),
baluștri pentru terase, scări din beton, calorifere din Germania (diferite
dimensiuni).
295@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2 șpaițuri, spațiu
comercial (40 mp), grădină, terasă, pivniță, 1.540 mp, canalizare, apă,
curent trifazic, gaz, disponibilă imediat, la preț avantajos, loc.
Vladimirescu, str. Progresului 108/A; tel. 0728-829.535 sau
0257/514.749.
295@ Vând garsonieră în Vladimirescu, Bloc G36, ap.7; tel. 0753898.895.
294@ Vând bicicletă pentru copii (6-11 ani), marca DHS CLIMBER,
roșie, 21 de viteze, frână Shimano, în stare foarte bună, 250 lei; tel. 0744392.267.
294@ Vând garsonieră cu îmbunătățiri multiple, pe str. Gării, bloc G40
(parter); tel. 0741-051.455.
294@ Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, cămară, în Vladimirescu,
str. Eminescu (teren 700 mp), 45.000 euro (negociabil); tel. 0749369.516.
294@ Vând teren de 500 mp, în Mândruloc (Cartierul nou), 4.500 euro
(negociabil); tel. 0749-369.516.
294@ Vând casă în roșu, în Cartier Glogovăț, str. 17 (parter +
mansardă), 45.000 euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
294@ Vând ap. 3 camere, în Vladimirescu (Centru) sau schimb cu casă
în Mândruloc sau Cicir; tel. 0744-245.910.
294@ Vând calculator cu unitate centrală, monitor, tastatură, boxe, în
stare foarte bună; tel. 0744-245.910.
296@ EXECUT diferite lucrări de confecții metalice de orice tip:
porți, garduri, terase și balustrade; telefon: 0722-587.943.
296@ EXECUT lucrări de întreținere gazon: scarificare, aerisire, fertilizare, stropiri; tel. 0740-183.395.
296@ S-A DESCHIS MAGAZIN SECOND-HAND, lângă Poșta
Vladimirescu, pe str. Progresului, cu programul 9-17 (luni-vineri) și 9-13
(sâmbătă).
295@ TRANSPORT nisip, sort, lemne de foc, mobile diverse; tel. 0742132.230.
295@ TRACTĂRI AUTO la cele mai mici prețuri; tel. 0742-132.230.
295@ SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ tâmplar cu sau fără experiență în loc. Vladimirescu, se oferă salar atractiv; tel. 0724-513.335.
294@ OFER servicii de reparații radio-TV, la domiciliul meu, pentru
locuitorii din Vladimirescu, Horia, Cicir și Mândruloc, cu deplasarea la
domiciliul clientului pentru preluarea aparatului; tel. 0745-210.268.
294@ TRANSPORT moloz, balast, nisip și lemne; tel. 0743-939.748.
294@ ANGAJĂM fete ca SKY-BETS Vladimirescu (în Piața
Agroalimentară), program: 9-17 și o zi liberă sau 2 zile lucru + 2 zile
libere, salar:1.200 lei; tel. 0757-339.453 sau în Agenție.
294@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740-985.310.
294@ ANGAJEZ cameristă la Pensiune în Vladimirescu; tel. 0740988.854.
294@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip: terase,
mese pentru baruri, porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
294@ TRANSPORT materiale de construcție (nisip, balast) și lemne de
foc; tel. 0724-266.318 sau 0745-216.984.
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Premiile Oscar: Suprize, dar și confirmări
Duminică, 28 februarie 2016, la
Dolby Theatre de la Hollywood (Los
Angeles), ceremonia de decernare a
statuatelor pentru cea de-a 88-a ediție
a Premiilor Academiei Americane
de Film a fost prezentată, pentru a
doua oară de actorul Chris Rock, după
ce acesta a prezentat și festivitatea din
2005.
l Deși era de așteptat ca la categoria cel mai bun actor în rol principal, statueta să fie obținută de
Leonardo DiCaprio (mai ales după
agresiva publicitate făcută filmului “The
Revenant”, regizat de Alejandro Gonzales Inarritu!), emoțiile actorului au
fost destul de mari, iar bucuria pe care
a afișat-o la aflarea numelui câștigătorului spune totul despre dorința de a
primi, în sfârșit, statueta! Mesajul
prezentat de acesta pe scenă, după ce i
s-a înmânat premiul, a atras atenția
tuturor celor din sală, dar și a milioanelor de telespectatori, DiCaprio făcând
un apel la protejarea planetei, deoarece
“schimbările climatice (care au afectat
negativ chiar și filmările la pelicula The
Revenant) vor afecta viitorul copiilor și
nepoților noștri”. Cât privește actorii pe
care Leonardo DiCaprio i-a lăsat în
urmă, aceștia sunt Bryan Cranston
(pentru “Trumbo”), Matt Damon (“The
Martian”), Michael Fassbender (“Steve
Jobs”) și Eddie Redmayne (“The Danish
Girl”), dintre aceștia doar Fassbender și
Damon putându-se considera ca fiind
marii perdanți ai serii de Oscar.
l Trecând la premiul pentru cea mai
bună actriță în rol principal, câștigătoarea a fost o surpriză, mai ales că
actrița Brie Larson a făcut parte dintro listă de nominalizați care le-a cuprins
pe Cate Blanchet (pentru filmul
“Carol”), Jennifer Lawrence (“Joy”),
Charlotte Rampling (“45 Years”) și tânăra și promițătoarea actriță Saoirse
Ronan (“Brooklyn”). Așadar, Brie Larson
se poate mândri nu numai cu primul
său trofeu de Oscar, dar și cu faptul că
s-a impus în fața unor actrițe care în

Cei patru mari câștigători la Gala Premiilor Oscar 2016, cu statuetele (de la
stânga): Mark Rylance (actor în rol secundar), Brie Larson (actriță în rol principal),
Leonardo DiCaprio (actor în rol principal) și Alicia Vikander (actriță în rol secundar)
trecut au fost nominalizate și chiar au
câștigat statueta.
l La categoria cel mai bun rol
secundar, caimacul l-au luat Mark
Rylance (interpretare masculină), pentru filmul “The Bridge of Spies”, respectiv Alicia Vikander (interpretare feminină), pentru interpretarea excelentă
din fimul “The Danish Girl”. Chiar și așa,
vorbim despre doi câștigători-surpriză la
această categorie, dacă luăm în considerare celelalte nominalizări, care i-au
inclus pe Mark Ruffalo (“Spotlight”),
Christian Bale (“The Big Short”), Tom
Hardy (“The Revenant”) și Sylvester
Stallone (“Creed”), respectiv Rachel
MacAdams (“Spotlight”), Jennifer Jason
Leigh (“The Hateful Eight”), Rooney
Mara (“Carol”) și Kate Winslet (“Steve
Jobs”).
l La categoria cel mai bun film,
bătălia a fost una deosebit de strânsă,
deoarece toate nominalizările finale au
avut șanse egale de a se impune. Este
vorba de filmele “The Big Short”, “The
Revenant”, “The Bridge of Spies”, “Mad
Max: Fury Road”, “The Martian”, “The
Room” și “Spotlight”. Până la urmă, alegerea juriului s-a îndreptat către
Spotlight, un film-capodoperă, care
prezintă curajoasa investigație jurnalistică a patru ziariști de la The
Boston Globe, din anul 2001, prin care

Actorii din “Spotlight”, cel mai bun film al anului 2016 (de la stânga): Michael Keaton,
Liev Schrieber, Mark Ruffalo, Rachel MacAdams, John Slattery și Bryan d’Arcy James
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au scos la iveală abuzurile sexuale
asupra copiilor, ale preoților catolici din
Boston.
l La categoria cel mai bun film
străin, pelicula Son of Saul (Ungaria)
s-a luptat din greu și a reușit să se
impună în fața celorlalte patru nominalizări: “Embrance of Serpant” (Columbia), “Mustang” (Franța), “Theeb” (Iordania) și “A War” (Danemarca).
*****
La categoriile secundare, cele mai
multe premii (șase) le-a luat pelicula SF
Mad Max: Fury Road, cu Tom Hardy
în rolul principal, care, împreună cu
Charlize Theron, a readus la suprafață
lumea post-apocaliptică din seria “Mad
Max”-ului anilor ‘80, care l-au făcut
celebru pe actorul australian Mel
Gibson. Un alt premiu primit de pelicula
“The Revenant” s-a dus la Alejandro
Gonzales Innaritu, pentru cel mai
bun regizor, cel care a câștigat și anul
trecut statueta, pentru filmul “Birdman”
(cel mai bun film al anului 2015, cu
Michael Keaton în rol principal). De
asemenea, coloana sonoră a peliculei
James Bond 007: Spectre a fost considerată cea mai bună din toate nominalizările, un succes care propulsează
seria de filme cu celebru Agent 007,
ajunsă la numărul 24.
Așadar, a fost o gală în care actorul
Chris Rock s-a abținut să critice nominalizările de anul acesta - care i-a
“sărit” în mod ciudat pe actorii de culoare - și nici nu a exagerat cu glumele,
deși este cunoscut ca fiind un foarte
bun actor de comedie și un foarte bun
utilizator al ironiei fine, de calitate.
A fost o ediție “cuminte”, în limite
decente, fără declarații “sforăitoare” ale
câștigătorilor și fără prea multă opulență și exagerare în ceea ce privește
vestimentația.
CLAUDIU IACOB
foto: www.google.ro

Arad, Str. Episcopiei nr. 39
Tel.: 0357/407.246 Fax: 0357/407.245
e-mail: flacararosie@gmail.com

DIRECTOR: ADRIAN DUMITRU
ISSN 1842-9947

Tipărit la: Compania
de Producție Tipografică Cluj

