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MICA PUBLICITATE
292@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
292@ Vând purcei de carne; tel. 0740-985.310.
291@ Vând 2 porci grași (130 kg/bucata) și 4 purcei de 3 luni; 0741236.293.
291@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, spațiu comercial (40
mp), grădină (1.540 mp), canalizare, apă, curent trifazic, gaz, disponibilă imediat, preț la vedere; Vladimirescu, str. Progresului 108/A, tel. 0728-829.535
sau 0257/514.749.
291@ Vând cărucior copil, la preț rezonabil; tel. 0754-962.503.
291@ Vând dulap mare (4 uși și 3 sertare) și mobilier bibliotecă (5 corpuri);
tel. 0747-065.715.
291@ Vând porci grași, în Mândruloc; tel. 0740-604.969.
291@ NOUA CRAMĂ din Piața Agro Vladimirescu vă OFERĂ vin din producție proprie din Miniș (la sticle de 0,7, 1, 2 și 5 litri), la preț de producător,
orarul de funcționare: 9-13 (vineri-sâmbătă); tel. 0745-145.446.
290@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă pentru tratament sau consum, carne de prepeliță (proaspătă); tel. 0742-132.230.
290@ Vând: mască de chiuvetă, chiuvete de bucătărie (1 sau 2 cuve), chiuvete de baie, vase WC, dulăpioare suspendate, covoare și alte accesorii de
baie; tel. 0740-032.719.
290@ Vând sobă încălzire, congelator cu sertare, bicicletă bărbătească,
recameu (toate din Germania), geamuri și uși; tel. 0740-038.226
290@ Vând: masă din lemn masiv (extensibilă pentru 12 persoane) cu 6
scaune tapițate, 2 fotolii tapițate (mici), pat extensibil cu saltea pe arcuri (din
Itașia), balansoar pe arcuri din lemn sculptat, bancă albă din melamină
tapițată cu bordo (cu ladă de haine), masă de bucătărie albă (extensibilă), 4
taburete, corpuri de bucătărie, măsuță de cafea, saltea pentru pat (140x200),
cuier tapițat pentru haine, TV plasmă mic, TV marca LG mare, candelabru, 2
veioze de perete; tel. 0722-253.236 sau 0357-410.311.
290@ Vând gâște; loc. Cicir nr.2.
290@ Vând circa 2 tone de cărbune huilă; tel. 0752-134.583.
290@ Vând 2 porci; tel. 0257-514.198.
292@ Execut diferite lucrări de confecții metalice de orice tip:
porți, garduri, terase și balustrade; telefon: 0722-587.943.
292@ EXECUT lucrări de săpături fundații, canalizări, transport moloz, nisip
și balast; tel. 0757-628.339.
292@ SC PICĂ GRUP - Magazin alimentar, ANGAJEAZĂ vânzătoare; informații la magazin (str. Progresului 69, lângă Piața Agro Vladimirescu).
292@ ANGAJĂM fată la pariuri, la SKY BETS Vladimirescu, cu program o zi
da, o zi nu, între orele 9-23; salar: 1.000 lei; tel. 0757-339.453.
291@ SC Agrirom SRL ANGAJEAZĂ URGENT manipulant pentru depozit incinta Combinat Chimic; informații la tel. 0747-474.700.
291@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740-985.310.
291@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip: terase,
mese pentru baruri, porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
291@ TRANSPORT materiale de construcție (nisip, balast) și lemne de foc;
tel. 0724-266.318 sau 0745-216.984.
290@ SOLAR în Vladimirescu la Salonul de înfrumusețare de pe str. Ștefan
cel Mare; programări la tel. 0729-545.350.
290@ SC Transylvania Invest SRL ANGAJEAZĂ persoană pentru deservire
depozit cereale în Vladimirescu, preferabil cu experiență pe utilaj de încărcare
frontală; tel. 0745-106.165 sau 0744-958.485.
290@ SC Transylvania Impex SRL ANGALEAZĂ contabil cu experiență la
Baza de Cereale Vladimirescu; tel. 0753-628.144 sau 0744-958.485.
290@ OFER spre închiriere, la casă, două spații comerciale, în aceeași
clădire (100 mp, respectiv 60 mp), curte de 200 mp, str. Progresului 90 (colț
cu Reformei), cu toate utilitățile; tel. 0744-787.524.
290@ OFER servicii de reparații radio-TV, la domiciliul meu, pentru locuitorii
din localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir; mă deplasez la domiciliul clienților, pentru preluarea aparatelor; tel. 0745-210.268.
290@ Societate comercială italiană, profilată pe confecții de calitate înaltă
ANGAJEAZĂ muncitori din comuna Vladimirescu, preferabil cu experiență în
domeniu (dar și fără); tel. 0744-787.524.
290@ CAUT să închiriez spațiu de 100 mp, în Vladimirescu (de preferat cu
acces la linia de tramvai), cu utilități, pentru amenajarea unei hale de producție confecții; tel. 0744-787.524.
290@ S-a redeschis SPĂLĂTORIA de pe str. Progresului nr. 108! Spălăm și
covoare, pe care le luăm de la domiciliul clientului și vi le aducem înapoi
(transportul este gratuit). Vă așteptăm cu mare drag! Pentru informații, sunați
la tel. 0756-961.942.
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Avanpremiera la... «Oscar»:

Gala Premiilor «Globul de Aur» a
corespuns majorității așteptărilor
Actorul Leonardo DiCaprio are mari șanse ca, după ce a triumfat la
«Globul de Aur», să primească, în sfârșit, și o statuetă la «Oscar»
Duminică, 10 ianuarie 2016, la Los
Angeles, în cadrul unei gale ce a fost
marcată de numeroase surprize, hohote
de râs şi glume ireverenţioase rostite de
prezentatorul evenimentului, actorul britanic Ricky Gervais, lungmetrajul The
Revenant a triumfat la categoriile cel
mai bun film-dramă, cel mai bun regizor (Alejandro González Iñárritu) şi cel
mai bun rol principal masculin întrun film-dramă (Leonardo DiCaprio).
Regizorul Alejandro González Iñárritu, în
discursul său de acceptare a premiului
pentru regie, a mulţumit organizatorilor şi
a rememorat momentele dificile din timpul filmărilor de la această peliculă, când
temperaturile coborau adeseori sub zero
grade Celsius. Durerea este temporară, dar filmul va dura pentru totdeauna, a spus cineastul.

Prezentăm, în continuare, lista
completă a câştigătorilor Premiilor
«Globul de Aur» din 2016, la cele
două categorii, Cinema, respectiv
Televiziune:

CINEMA:
l cel mai bun film-dramă: The
Revenant: Legenda lui Hugh Glass
l Cel mai bun film-comedie/musical: Marţianul/ The Martian
l Cea mai bună regie: Alejandro
G. Iñárritu, pentruThe Revenant
l Cel mai bun rol principal masculin într-un film-dramă: Leonardo
DiCaprio, pentru The Revenant
l Cel mai bun rol principal masculin într-un film-comedie/musical:
Matt Damon, pentru The Martian
l Cel mai bun rol principal feminin
într-un film-dramă: Brie Larson, pentru filmul Room
l Cel mai bun rol principal feminin
într-un film comedie/musical: Jennifer Lawrence, pentru filmul Joy
l Cel mai bun actor într-un rol
secundar într-un lungmetraj: Sylvester Stallone, pentru filmul Creed
l Cea mai bună actriţă în rol
secundar într-un lungmetraj: Kate
Winslet, pentru filmul Steve Jobs
l Cel mai bun scenariu: Aaron
Sorkin, pentru filmul Steve Jobs
l Cel mai bun film străin: Son of
Saul
l Cea mai bună coloană sonoră:
Ennio Morricone, pentru filmul The
Hateful Eight
l Cel mai bun cântec: Writing’s on

the Wall din filmul Agentul 007 con- rie/film de televiziune: Oscar Isaac,
tra Spectre
pentru Show Me a Hero
l Cea mai bună actriţă în rol
TELEVIZIUNE:
secundar
într-un serial, miniserie sau
l Cel mai bun serial de televiziufilm
TV:
Maura
Tierney, pentru The
ne musical/comedie: Mozart in the
Affair
Jungle
l Cel mai bun actor într-un rol
l Cel mai bun serial de televiziusecundar
într-un serial, miniserie sau
ne-dramă: Mr. Robot
film
TV:
Christian
Slater, pentru Mr.
l Cel mai bun film de televiziuRobot
ne/miniserie: Wolf Hall
l Premiul “Cecil B. DeMille” (trol Cea mai bună actriţă în rol prinfeu
pentru întreaga activitate):
cipal într-un serial de comedie/musical: Rachel Bloom, pentru Crazy Ex Denzel Washington.
Girlfriend
l Cea mai bună
actriţă într-un rol
principal într-un
serial de televiziune-dramă: Taraji
P. Henson, pentru
Empire
l Cea mai bună
actriţă în rol principal într-o miniserie/film de televiziune: Lady Gaga,
pentru American
Horror
Story:
Hotel
l Cel mai bun
actor în rol principal într-un serial
comedie/musical:
Gael Garcia Bernal, pentru Mozart
in the Jungle
l Cel mai bun
actor în rol principal într-un serialdramă:
Jon
Hamm, pentru filmul Mad Men
l Cel mai bun Afișul filmului “The Revenant: Legenda lui Hugh Glass”,
despre care se spune că este foarte posibil să-l facă
actor în rol principe Leonardo DiCaprio să câștige primul său “Oscar”
pal într-o minise-
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