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Lucrări de investiții,
pentru confortul

cetățenilor comunei

Lucrările la clădirea Afterschool
avansează...

Lucrările de la parcul de pe Strada 3 
sunt în grafic...

Lucrările la sensul giratoriu de pe DN7
aduc unele modificări în trafic...

Terenuri de sport sintetice 
la Horia și Mândruloc...

În urmă cu un an, prin
bună voința lui Dumnezeu și
votul oamenilor din Vladi -
mirescu, Horia, Mândruloc și
Cicir, am fost ales să conduc
destinele acestei frumoase
comunități. Toată energia mea
am concentrat-o pentru binele
cetății, sunt fiu al acestei co-
mune, vreau și pot să con-
tribui decisiv la dezvoltarea și
prosperitatea cetățenilor. 

Acum un an deveneam pri-
marul Vladimirescului! Mo-
ment de mare responsabilitate
pentru mine. Astăzi, la un an
de când sunt primar pot să vă
spun că încă din prima zi am
început să lucrez la proiecte pe
care le-am gândit înainte de a
ajunge primar. Din punctul meu de
vedere a fost un an plin cu
provocări, pe deoparte complicat
din cauza crizei pandemice, de
cealaltă parte, un an în care am
creionat - împreună cu echipa mea -
foarte multe proiecte care vor dez-
volta localitățile noastre. 

Am avut și am câteva priorități
esențiale: educația copiilor, sportul,
infrastructura, sănătatea, la care se
mai adaugă multe altele pentru ca
viața locuitorilor comunei Vladi -
mirescu să depășească condiția de

mediul rural, apropiindu-se din ce
în ce mai mult de mediul urban.
Știți, am mai spus-o și o subliniez ori
de câte ori am ocazia: Îmi doresc ca
locuitorii noștri să aibă aceleași
condiții de viață precum cei din
orașele cele mai dezvoltate. Dacă
reușim acest lucru atunci oferim un
plus esențial celor de aici față de
locuitorii marilor aglomerări,
anume confortul de a trăi în marea
majoritate la case cu terenuri și la un
aer curat. 

Ce înseamnă a avea confortul din
mediul urban? Mă refer evident la
canalizare, apă curentă, iluminat

stradal și asfalt. Dar mai am
un proiect de suflet cu care
vreau să fim cu un pas înain-
tea tuturor. Să aducem azi,
aici, România de mâine. 

Întotdeauna am fost pe
principiul implementării E -
NER  GIEI VERZI, pentru a
cheltui cât mai puțini bani din
bugetul local pe facturi ale
instituțiilor publice, tocmai de
aceea am făcut primul pas iar
Primăria Vladimirescu
consumă din energia pe care
singură o produce datorită
panourilor fotovoltaice am-
plasate pe acoperișul
primăriei. 

La fel vrem să procedăm și
cu instituțiile de învățământ din
localitățile comunei. 

Mai mult decât atât, Primăria
noastră este singura din județ și
printre puținele din țară care oferă
în spațiul de parcare o stație gratuită
de încărcare pentru mașini electrice.
Oamenii care vin cu treabă la
primărie și se deplasează cu auto-
turism electric, pot parca în spațiul
special amenajat pentru ca să-și în-
carce automobilul cât timp petrec în
instituția noastră. 

După un an de mandat...

Continuare în pagina 3

În parcarea din fața Primăriei
Vladimirescu a fost amplasată o stație
de încărcare electrică, pentru ca toți
cetățenii comunei care dețin o mașină
electrică să beneficieze GRATUIT de
alimentarea autoturismului cu energie,
atât timp cât petrec în incinta primăriei
pentru rezolvarea problemelor admi -
nistrative. 

Primăria comunei Vladimirescu
este singura din România care, la
această oră, oferă gratuit încărcarea
electrică pentru mașini, din energia
produsă de panourile fotovoltaice
aflate pe clădirea instituției. Într-o
postare pe rețeaua de socializare,
edilul comunei, Mihai Mag, a făcut
public anunțul despre finalizarea
proiectului de montare a panourilor fo-
tovoltaice și despre predarea în
folosință a stației de încărcare electrică:

„Pentru că am promis că vă voi
face mândri de comuna noastră,
astăzi vă anunț că am finalizat un
proiect prin care Primăria co-
munei noastre este independentă
din punct de vedere energetic,
prin montarea de panouri foto-
voltaice, care, la capacitate ma -
ximă, pot produce dublul
con  sumului instituției. Tot în
acest proiect am montat o stație
de încărcare pentru mașini elec-
trice, folosind de asemenea ener-
gia produsă de panourile
mon tate pe acoperișul clădirii
Primăriei. Sunt convins că suntem
prima administrație publică ce oferă
acest serviciu și se autosusține ener-
getic. Continuăm proiectul «Ener gie
Verde» și pentru celelalte instituții
publice din comună!” a punctat pri-

marul Mihai Mag. 
Actuala administrație își dorește ca

toate instituțiile publice, inclusiv
școlile, să își producă singure, prin in-
termediul panourilor fotovoltaice, ne -
ce sarul de energie electrică.

La Vladimirescu, proiect unic în România

În acest număr
puteți citi:

l Pagina 2: Ansamblul „Florile Mure -
șului” a obținut «Marele Premiu» și la
Festivalul „Dobroge Mândră Grădină”!

l Pagina 3: Programul de ridicare a
deșeurilor vegetale de la locuințele cetă -
țenilor din comuna Vladimirescu.

l Pagina 6: Tinerii karateka din Vladi -
mirescu au avut o comportare foarte bună
la competiția de la Cluj-Napoca.

l Pagina 7: Fotbaliștii de la C.S. Glo -
govăț 2013, C.S. Real Horia și C.S. Mure -
șana Mândruloc au rezultate bune în
Campionatul Județean de Fotbal.
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Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Constanța, alături de Asociația
Culturala a Coregrafilor, Sceno gra filor,
Actorilor Liber Profesioniști și Amatori,
Centrul Cultural Educativ și Pregătire
Artistică „Ovidius Ro“ Constanța și
Clubul Unesco Pireus & Insule-Atena a
organizat, în perioada 31 August – 5 Sep-
tembrie 2021, a XIV-a ediție a Fes ti -
valului de folclor pentru copii și tineret
„Dobroge Mândră Gră dină“. Evenimen-
tul a fost organizat în sta țiunile Venus,
Cap-Aurora și Saturn, toate  locațiile fiind
cu circuit închis, din pricina condițiilor
sa nitare. 

Au participat urmă toarele ansam-
bluri folclorice: Ropota (Ciupercenii Noi,
Dolj), Floricica Teiului (Dioști, Dolj),
Segărceanca (Se garcea, Dolj), Asociația
IHTIS (Botoșani), Astras (Constanța),
Someșul (Apahida, Cluj), Florile  Mu -
reșului (Vladimirescu, Arad), Altița
(Tecuci, Galați), Grup Vocal-Folcloric
Ceti nița (Focșani, Vrancea), Flori de
Măr (Curti șoara, Olt), Mugurelul (Dă -
neasa, Olt), Stejărelul (Mă runței, Olt),
Flori Mureșene (Chețani, Mureș), Aci-
dava (Piatra-Olt, Olt), Mugu rașii (Agăș,
Bacău), Posada (Curtea-de-Argeș, Argeș)
și Crișana (Oradea, Bihor).

Revenind la succesul repurtat de
Ansamblul folcloric „Florile Mureșului”
din Vladimirescu, trebuie spuns că
dansatorii au reușit să obțină Marele Pre-
miu, atât la categoria „Coregrafie”, cât și

la categoria „Dans Mixt”, iar în ceea ce
privește concurența, aceasta a fost una
acerbă, fiecare ansamblu folcloric cău -
tând să obțină un premiu, de aceea și
prezentarea artistică a fost pe măsura
Festivalului. 

Iată cum a arătat ierarhia la catego -
riile unde s-a impus Ansamblul folcloric
„Florile Mureșului”

l Coregrafie: MARELE PREMIU:
Ansamblul Folcloric FLORILE MURE -
ȘULUI (VLA DI MIRESCU, județul
ARAD); LOCUL I: Ansamblul Folcloric
ACIDAVA (PIATRA-OLT, jud. OLT);
LOCUL II: Ansamblul Folcloric FLORI
MURE ȘENE (CHEȚANI, jud. MUREȘ).

l Coregrafie DANS MIXT: MA -
RELE PREMIU: Ansamblul Folcloric

FLORILE MUREȘULUI (VLADI MI -
RESCU, județul ARAD); Locul I:
Grupul Folcloric ALTIȚA (TECUCI, jud.
GALAȚI); Locul II:   Grupul Folcloric
CUNUNIȚA SATULUI (LIEȘTI, jud.
GALAȚI); Locul III: Ansamblul Folcloric
CRIȘANA (ORADEA, jud. BIHOR).

*****
Delegația din Vladimirescu a fost

formată din următorii: Claudia Cotuna,
Cătălina Cotuna, Anamaria Bobeciuc,
Andreea Trif, Bogza Adriana, Denisa
Cotuna, Roxana Bătrîn, Andreea Dobra,
Daniela Spătaru, Carla Pop, Aida
Dărău, Dista Lorena, Giurgiu Denisa,
Cătuna Ioana și Haneș Denisa
(dansatoare); Ironim Bobeciuc, Claudiu
Lupu, Darius Pele, Andrei Țica, Flavius
Dărău, Albert Bârsan, Sergiu Bătrîn,
Bogdan Silaghi, David Spătaru, Daniel
Rus și Jurcă Vlad (dansatori); Bîndea
Denis-Cristian, Todoran Narcis și Trif
Bogdan (instrumentiști);  Diana-Gior-
giana Mihuț și Andrei Gurău (soliști);
Balog Adrian (coregraf); Giurgiu Diana
(director Cămin Cultural); Cristea Cos-
min și Ursuț Gheorghe (șoferi).

DIANA GIURGIU
Director Casa de Cultură

Vladimirescu

După succesul de la Mioveni, din luna August,

Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” 
din Vladimirescu a obținut «Marele Premiu» 

și la Festivalul „Dobroge Mândră Grădină”

Fotografie din timpul programului prezentat de
Ansamblul folcloric „Florile Mureșului”
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Privim spre viitor și vrem să folosim cât mai mult
ener gia verde. 

Vorbeam de priorități, iar în acest an am încercat
să executăm anualele lucrări de întreținere, am extins
iluminatul public, internet la toate clasele școlilor co-
munei, am redus împreună cu consilierii locali taxele
și impozitele locale cu 50 la sută, au fost plombate și
reabilitate trotuare și străzi ale comunei, au fost asfal-
tate străzi, exemplul fiind cel din Cicir - strada
neasfaltată din vatra veche a satului - la Vladimirescu
str. Ghioceilor, Lalelelor, Violetelor, 14 și parțial 9.
Asfaltări vor mai continua încă în acest an, chiar în
perioada următoare vom mai avea astfel de lucrări. 

Au fost împrejmuite cimitire, reabilitate grupuri
sanitare din cimitire, capelă dar și amenajate plat-
forme pentru depozitarea gunoaielor. În lucru, la faza
de amenajare interioară se află afterschool-ul din
Vladimirescu, foarte important, o promisiune vitală
pentru vremurile în care trăim: digitalizarea Primăriei
prin posibilitatea de plată online a impozitelor și taxe -
lor. 

S-au reabilitat sălile de sport ale Școlii Generale
Vladimirescu, s-au achiziționat mai multe utilaje dar
și un tractor pentru gospodăria comunală. Au fost
amenajate străzi până la faza de asfaltare și a fost
extinsă rețeaua electrică în cartierul nou din Cicir. Nu
am uitat nici de apă și canalizare. Acestea au fost in-
troduse pe străzile Ion creangă, Ion Barbu și Spor-
turilor din Vladimirescu. Au fost făcute necesare
amenajări în contextul pandemic la sala de eveni-
mente din Vladimirescu dar și realizarea iluminatului
arhitectural de aici. 

Foarte important, s-a finalizat lucrarea de cadas-
trare a comunei, pentru prima dată au fost puse în or-
dine numere de casă și parcelele proprietăților, o
lucrare care se face o dată la câteva sute de ani. Le
mulțumesc oamenilor că au fost alături de noi și că au
înțeles necesitatea acestei lucrări deoarece existau mai
mulți proprietari având același număr de casă, asta
însemnând că practic puteau fi viciată plata im-
pozitelor dar și contractele de vânzare-cumpărare. 

Extrem de important și faptul că timp de un an toți
locuitorii comunei au gratuitate la preschimbarea
actelor de identitate. A mai fost extinsă rețeaua
electrică și iluminatul public pe strada Iulia și Crinilor
din Vladimirescu. Acum lucrăm la noul parc din
Cartierul Tineretului, un parc multifuncțional, care
vreau să fie un model pentru comună. Se muncește la
sensul giratoriu care va facilita intrarea în Via
Carmina. 

Sper ca în săptămânile următoare să semnăm și fi-
nalizarea primului meu proiect de la intrarea în
primărie, anume acela cu 600 de tablete pentru copii,
50 de lapto  p-uri pentru dascăli și table electronice în
fiecare sală de clasă. Tot în aceste zile am început
amenajarea a două terenuri sintetice la Horia și Mân-
druloc. Știu, mai sunt multe de făcut, avem pe masă
proiecte pentru toate localitățile și păstrez împreună
cu echipa un ritm alert care să impună mereu și
mereu lucrări de modernizare. Vă mulțumesc că
sunteți alături de mine, simt sprijinul vostru și știu că
împreună vom reuși să urnim și cele mai imposibile
lucruri de urnit. 

Cu Vladimirescu în suflet!

După un an 
de mandat...

Urmare din pagina 1

Noul parc, în supra -
față totală de 11.000 mp,
situat pe Strada 3, în
Cartierul Tineretului, din
Vladimirescu prinde con-
tur, au fost plantați pomii
și arbuștii ornamentali
care au o perioadă de
vegetație per manentă sau
de cel puțin 6 luni pe an. 

Situat în spatele Bis-
ericii Ortodoxe aflate în
construcție, parcul va
cuprinde multiple des -
tinații și va oferi cetă -
țenilor spații de recreere
și petrecere a timpului
liber, loc de pro menadă,
spații amenajate pentru
vârstnici dar și locuri de
joacă special amenajate
pentru copii, iar pentru
cei ce iubesc mișcarea în
aer liber va fi amenajat un
spațiu destinat meselor
de ping-pong și insta -

lațiilor de fitness în aer
liber.  

În zona centrală a par-
cului va fi amplasată o
impunătoare fântână
arteziană care va da un
farmec deosebit întregii
zone. 

Locurile de pro me -
nadă vor cuprinde alei
generoase pe marginea

cărora vor exista bănci iar
în unele locuri se vor am-
plasa pergole unde
pasionații de fotografie și
nu numai, pot captura
imagini inedite în aer
liber dar pot surprinde și
momente deosebite
alături de cei dragi. 

Valoarea totală a
investiției este de aproxi-

mativ 100.000 de euro, și
este finanțată de la buge-
tul local. 

În funcție de starea
vremii, administrația
locală își dorește și speră
ca lucrările de amenajare
a întregului parc să se re-
alizeze până la sfârșitul
acestei toamne cel târziu
începutul iernii.

Parcul din Cartierul Tineretului
prinde contur!

Stimați cetățeni,
După cum v-am obișnuit în fiecare an, pentru

a rezolva problema deșeurilor vegetale din gos-
podăriile dumneavoastră, provenite în urma
curățeniei de toamnă, vă aducem la cunoștință
PROGRAMUL RIDICĂRII acestor deșeuri din
fața porții locuințelor dumneavoastră.

Având în vedere că deșeurile vor fi încărcate
manual, vă rugăm să respectați următoarele
cerințe:

- frunzele și iarba să fie depozitate în saci;
- crengile provenite din tăieri să aibă lungi-

mea maximă de 1,5 metri liniari;
- crengile să fie legate snop, cu sfoară;
- deșeurile să fie depozitate cât mai aproape

de șosea;
- sacii în care ați pus deșeurile să nu conțină

nici un alt tip de deșeuri (plastic, sticlă, etc).
Nerespectarea acestor cerințe va atrage după

sine refuzul de a ridica deșeurile!
Iată care este programul, pe zile, de ridicare

a deșeurilor:
- Luni, 18 Octombrie 2021 - CICIR: partea

dreaptă (cu Biserica);

- Marți, 19 Octombrie 2021 - CICIR: partea
stângă (cu Școala);

- Miercuri, 20 Octombrie 2021 - MÂNDRU-
LOC: partea dreaptă (cu Biserica);

- Joi, 21 Octombrie 2021 - MÂNDRULOC:
partea stângă (cu terenul de fotbal);

- Vineri, 22 Octombrie 2021 - HORIA: partea
stângă;

- Luni, 25 Octombrie 2021 - HORIA: partea
dreaptă (cu Cimitirul);

- Marți, 26 Octombrie 2021 - HORIA: Cartie-
rul Nou;

- Joi, 28 Octombrie 2021 - VLADIMIRESCU:
Hanefeld, Biserica Catolică;

- Vineri, 29 Octombrie 2021 - VLADIMI-
RESCU: zona Primăriei, Baza Sportivă;

- Luni, 1 Noiembrie 2021 - VLADIMIRESCU:
zona între strada Gării și Cimitir;

- Marți, 2 Noiembrie 2021 - VLADIMI-
RESCU: zona între strada Gării și Strada 3;

- Miercuri, 3 Noiembrie 2021 - VLADIMI-
RESCU: Cartierele Europa și Via Carmina.

Primar,
MIHAI MAG

Anunț în vederea 
ridicării deșeurilor 

vegetale de la locuințe

Primarul Mihai Mag discută cu constructorul 
despre stadiul lucrărilor la Parcul de pe Strada 3
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
La Vladimirescu,

proiect unic în România

Investiția Primăriei Vladi -
mirescu într-un centru „After-
school”, care va deservi
aproximativ 70 de copii, se
apropie de finalizare. Faza
lucrărilor în perioada urmă -

toare sperăm să ajungă la stadiu
de amenajări interioare urmând
apoi a fi montat mobilierul
adecvat acestui tip de instituție.  

După o luptă grea și
îndelungată, administrația lo -
cală va inaugura (cu întârzieri
din cauza constructorului) acest
Centru, spre beneficiul celor
mici, urmând ca în corpul situat
pe Strada 6, să se desfășoare un
program educativ de tip „after-
school”. 

În acest moment însă, e
foarte importantă evoluția pan-
demiei pentru ca instituția să
poată funcționa în parametri de
normalitate. 

Situat într-o clădire, parter +
etaj, în suprafață totală de 322
mp, centrul va avea următoarea
configurație: la parter acesta va
găzdui, un hol comun, grupuri
sanitare atât pentru băieți și fete
cât și pentru elevii cu nevoi spe-
ciale (persoane cu handicap), o
sală de mese, o sală profesorală
și birouri, la etaj sunt patru săli
de clasă și grupuri sanitare afe -
rente ambelor sexe. 

În curtea Centrului va fi
amenajat un teren de baschet și
se vor amplasa două spații des-
tinate tenisului de masă. Noua
clădire va dispune de o rampă
de acces pentru persoanele cu
handicap dar și de o scară
exterioară de evacuare în
situații de urgență. 

Finanțarea acestui proiect a
fost obținută de către primăria
comunei Vladimirescu, prin
Programul Național de Dez-
voltare Rurală, valoarea proiec-
tului fiind de peste 1.000.000 lei
fără TVA.

Cu ochii pe „Afterschool”

Așa cum se procedează în fiecare toamnă,
rectificarea de buget încearcă să echilibreze
balanța investițiilor pentru lunile rămase din
an. 

Pentru ultimele trei luni din 2021 au mai
fost alocate sume pentru construirea unui lift
pentru persoane cu dizabilități, liftul va
funcționa într-o aripă a clădirii Primăriei
Vladimirescu. Banii s-au alocat și pentru sis-
temul de învățământ, cultură și religie. 

De asemenea, s-au alocat și sumele nece-
sare achiziționării saltelelor pentru dotarea
sălilor de sport. Alte sume pregătite pentru
reparații curente dar și extinderea rețelei de
apă și canalizare în Vladimirescu. 

Tot la rectificarea de buget au fost alocați
bani pentru amenajarea trotuare, extinderea
rețelei de iluminat public, amenajare de par-

curi și zone verzi dar și modernizarea străzii
Cantonului. 

Nu au fost uitate nici proiectele și studiile
de fezabilitate necesare dezvoltării comunei.
Tot în ședința de consiliu privind rectificarea
de buget s-a procedat la trecerea din domeniul
public al comunei în domeniul public al
județului Arad a unui teren cu scopul
modernizării centurii ocolitoare. 

A fost emisă și hotărârea de consiliu local
privind aprobarea scutirii de la plata taxei de
emitere a cărților de identitate, pe o perioadă
de un an, pe motivul schimbării acestora ca ur-
mare a noului plan cadastral, înființare stradă,
renumerotare imobile. 

Și în ultimele trei luni din an vor fi derulate
proiecte și lucrări. Rectificarea de buget a fost
votată în unanimitate.

Rectificare de buget. Continuă lucrările...

Deși s-a întârziat lucrarea, primarul Mihai
Mag este optimist cu privire la inaugurarea

cât mai rapidă a clădirii „Afterschool”
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Lucrările la noul sens girato-
riu de la intrarea în cartierul Via
Carmina, sunt în plină des -
fășurare. Investitorul și dez-
voltatorul imobiliar al
car tierului, asigură că termenul
de realizare al lucrărilor este
până la sfârșitul acestui an,
când amplasamentul va fi dat în
folosință. 

Astfel, după o îndelungă
așteptare, riveranii cartierului
Via Carmina, se pot bucura de
un acces sigur și facil în zona
rezidențială. 

Desigur că prin finalizarea
acestei lucrări traficul de la in-
trarea în localitatea
Vladimirescu, pe DN7, din spre
și spre Municipiul Arad, va de-
veni mai sigur și mult mai fluid,
așadar locuitorii din Vladi -
mirescu și toți participanții la
trafic care tranzitează comuna
noastră vor beneficia de pe
urma acestui sens giratoriu. 

Construcția se întinde pe o
suprafață de aproximativ 7000
mp, din care 600 mp au fost

puși la dispoziție de către
Primăria Comunei Vladi mi -
rescu, iar configurația acestuia
va fi formată din 50 ml cu 4
brațe, din care două brațe vor
deservi circulația pe DN7, un
braț pentru accesul în cartierul
Via Carmina, iar cel de al pa-
trulea braț va asigura accesul
către viitorul hipermarket care
se va construi în proximitatea
cartierului Via Carmina. 

Costurile pe care le implică
această lucrare imperioasă și de

anvergură se ridică la aproxi-
mativ 700.000 euro + TVA și
sunt suportate în întregime de
către dezvoltatorul imobiliar al
cartierului Via Carmina. 

Întrucât lucrările la sensul
giratoriu din Via Carmina
avansează bine, traficul a fost
deviat de pe str. Cetății Orod pe
str. Iulia. 

Având în vedere că o
porțiune din str. Iulia este mai
îngustă, se dirijează circulația
prin indicatoare de sens unic.

Trafic deviat la 
viitorul sens giratoriu

Pentru că știm cu toții cât de important este sportul în
menținerea sănătății trupului și minții, Primăria Vladimirescu
a decis să amenajeze în localități, terenuri sintetice de sport.
Acolo unde elevii unităților școlare să poată desfășura orele de
educație fizică.

După programul școlar, terenurile sunt și trebuie să fie o
atracție, atât pentru elevi, cât și pentru toți doritorii de mișcare.
În localitatea Horia dar și în Mândruloc, autoritățile locale in-
vestesc în amenajarea unor terenuri sintetice de sport, împrej-
muite, care sunt sigure în orice fel de condiții climatice, pentru
ca toți doritori și iubitorii de sport și mișcare să se poată bucura
din plin de pe urma acestor investiții. 

Amenajarea terenurilor este făcută din bugetul Primăriei iar
lucrările vor fi finalizate într-un timp scurt. ,,Aceste terenuri sin-
tetice au scop să îmbunătățească substanțial locul de
desfășurare a activităților sportive, furnizează iubitorilor de
sport un mediu propice pentru dezvoltarea și perfecționarea
abilităților, atât pentru sportivii amatori sau profesioniști cât și
pentru cei care doresc doar să se relaxeze sau pur și simplu să
facă mișcare în aer liber”, spune primarul comunei
Vladimirescu, Mihai Mag.

La Horia și Mândruloc,

TERENURI
SINTETICE 
DE SPORT

Modificări
importante 

în traficul din
zona unde 

se onstruiește
sensul 

giratoriu
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A IX-a ediţie a Campionatului
Mondial de karate WUKF   s-a
desfăşurat în perioada 23-26 sep-
tembrie la Cluj-Napoca. Au par-
ticipat 1.320 de sportivi din 39 de
țări. C.S. Glogovăț 2013 a fost
reprezentat de 8 sportivi, aceștia
reușind să câștige 7 medalii (1 de
aur, una de argint și 5 de bronz),
după cum urmează: 

Maria Bugi: aur, kumite vet-
erani (41-45 ani) din patru
sportive înscrise în concurs și
bronz, kata veterani (41-45 ani)
din cinci sportive; 

Erik Kuncz: argint, kata copii
12 ani (din 17 sportivi) și locul 4
kumite copii - 150 cm (26
sportivi); 

Diana Dan: bronz, kata 13 ani,
mini-cadeţi (7 sportivi) şi bronz,
kumite mini-cadeţi, cat. - 50 kg (17
sportivi); 

Giulia Rieger: bronz, kumite
12 ani, copii, - 155 cm (17 sportivi)
şi locul 5 kata (18 sportivi); 

Claudia Pap: bronz kumite,
copii, 11 ani, - 150 cm (9 spor tivi)
şi locul 7 kata (13 sportivi); 

Casian Biriş: locul 4 kumite
copii 11 ani, - 150 cm (27 sportivi)
și locul 7 kata (26 sportivi); 

Nicolas Ladașiu: locul 7 kata
copii, 8 ani (34 sportivi); 

Ingrid Caraba a trecut în
primele 16 sportive la proba de
kumite și locul 19 din 41 de
sportive în proba de kata.

Jurcă Gabriel a participat la
organizarea campionatului,
făcând parte din staff. 

Sunt mândră de prestațiile lor,
a tuturor, chiar dacă unii dintre ei
nu au reușit să urce pe podium,

deoarece con curența a fost
strașnică. Mulți sportivi în fiecare
categorie și foarte bine pregătiți.
Au fost și sunt harnici și munci-
tori, și cu siguranță rezultatele vi-
itoare vor fi din ce în ce mai bune. 

Mulțumesc pentru întreaga
susținere, în primul rând d-lui
primar Mihai Mag, d-lui vicepri-

mar Ioan Plaveți, Primăriei Co-
munei Vladimi rescu și, nu în ul-
timul rând, președintelui de club,
Ciprian Mocan, precum și
părinților sportivilor! 

Împreună vom deveni din ce
în ce mai buni! 

LAVINIA MORARU
antrenoare

Bilanț foarte bun al tinerilor
karateka de la C.S. Glogovăț

2013, la Campionatul Mondial

Începerea unui nou an școlar reprezintă mereu o provocare.
Grupa Albinuțelor, de la Grădinița P. N. Mândruloc,  este pregătită
de noi reușite și ne dorim un an școlar plin de realizări, împliniri și
rezultate deosebite. Ne dorim ca Dumnezeu să ne fie aproape la fie-
care pas și să ne bucurăm  de ceea ce urmează! 

A începul grădinița…

Tinerii karateka din Vladimirescu, cu medaliile
obținute la competiția de la Cluj-Napoca

Ciobanu Victor

Abrudean Raisa-Maria

Enci Adelin-Vasile Hotăran Sofia-Maria

Neamțiu Alessia Pap Amalia Popescu Darius-Gabriel

Popescu Melissa-Ștefania Sandu David-Emanuel Sandu Naomi

Uscat Corina Uscat FlorinUngurian Ștefan

Paula Perjariu,
Prof. învățământ

preșcolar
Diploma de Merit pe care Maria Aiftincăi a primit-o la evenimentul organizat 

de Alianța pentru Educație și Reformă - Azuga 2021
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Echipa antrenată de Călin Dehelean, în
ciuda numeroaselor absențe din lot și a impro -
vizațiilor de la fiecare meci, ocupă un merituos
loc 3, fiind în urma liderului A.C.S. Academia
Brosovszky Ineu (care are maximul de puncte
după șapte etape) și Victoria Felnac (cu 15
puncte). Fotbaliștii din Vladimirescu au adunat,
până acum, 13 puncte (din 4 victorii, un meci egal
și două înfrângeri).

Iată statistica meciurilor jucate de C.S.
Glogovăț 2013 în cele șapte etape scurse din
ediția 2021/2022:

l etapa I (Sâmbătă, 21 August): Glogovăț
- Ineu 0-1 (0-0). A marcat: D. Florea (77). Au
jucat pentru Glogovăț: Ciornei - B. Moldovan,
Doboș, Pantea, L. Avram, Sterciuc, D. Negrea,
Chepeșan (56, Ad. Trif), S. Popa (56, E. Vîrtaci),
A. Diarra, Gornic (70, M. Ceh). A arbitrat: Cris -
tian Coroban (asistenți: A. Pantea și F. Dre-
ghici).

l etapa a II-a (Sâmbătă, 28 August): Și -
mand - Glogovăț 2-3 (1-2). Au marcat: Cr. Șulea
(3) și I. Rus (90), respectiv Che pețan (26), Alex.
Mariș (42) și T. Bier (58). Au jucat pentru
Glogovăț: Ciornei - L. Avram (75, Burcă), T. Bier,
Alex. Mariș, Pantea, B. Moldovan (81, D. Ne-
grea), Kocsis, Doboș, Sterciuc, Cr. Negrea,
Chepeșan (86, A. Diarra). A arbitrat: Loredan
Bogdan (Z. Nagy și C. Mateuț).

l etapa a III-a (Sâmbătă, 4 Septembrie):
Glogovăț - Sântana 2-1 (1-0). Au marcat: Gornic
(17) și B. Moldovan (66), respectiv S. Berar (64).
Au jucat pentru Glogovăț: Ciornei - B. Moldovan,
T. Bier (8, A. Diarra), Pantea, Kocsis, Doboș,
Che pețan, Sterciuc, Gornic (83, D. Negrea), Cr.
Negrea. A arbitrat: Ionuț Nicoraș (L. Berariu și
R. Naghi).

l etapa a IV-a (Sâmbătă, 11 Septembrie):
Glogovăț - Felnac 3-2 (3-0). Au marcat: R. Arde-
lean (15), Sterciuc (18) și Cr. Negrea (41), res-
pectiv D. Morariu (77) și F. Băd (90). Au jucat
pentru Glogovăț: Ciornei - B. Moldovan, Alex.
Mariș (46, Doboș), T. Bier, Burcă, Pantea, Ko -
csis, Chepețan (59, Gornic), Sterciuc (83, A.
Diarra), Cr. Negrea, R. Ardelean. A arbitrat: Lo-
redan Bogdan (A. Mihoc și E. Cristea).

l etapa a V-a (Sâmbătă, 18 Septembrie):
Păuliș - Glogovăț 3-1 (0-0). Au marcat: Blănaru
(63 și 67) și Rotar (75), respectiv L. Avram (80).
Au jucat pentru Glogovăț: Ciornei - B. Moldovan,
A. Diarra, T. Bier, Burcă, Pantea, Kocsis, Che -
pețan, Sterciuc, R. Ardelean (45, L. Avram),
Gornic (85, D. Negrea). A arbitrat: Cristian Co-
roban (S. Pantea și G. Hărduț).

l etapa a VI-a (Sâmbătă, 25 Septembrie):
Glogovăț - Socodor 1-0 (0-0). A marcat: Cr. Ne-
grea (64). Au jucat pentru Glo govăț: R. Stanciu -
B. Moldovan, Pantea (46, D. Negrea), A. Diarra,

Burcă, Doboș, Kocsis, Sterciuc (90, L. Avram),
Gornic (85, M. Ceh), Chepețan (77, S. Popa), Cr.
Negrea. A arbitrat: Ionel Deac (A. Șușca și Z.
Nagy).

l etapa a VII-a (Sâmbătă, 9 Octombrie):
Zăbrani - Glogo văț 0-0. Au jucat pentru Glo -
govăț: R. Stanciu - Burcă, T. Bier, A. Diarra, B.
Moldovan, Doboș (1, Căciulă), Sterciuc, Gornic
(85, A. Narsesovici), Borteș (3, Cr. Negrea), S.
Popa, D. Negrea. A arbitrat: Sorin Saladea (A.
Șușca și S. Mocanu).

Celelalte rezultate din Liga a IV-a: etapa I:
Șimand - Sântana 1-2, Felnac - Beliu 1-0, Păuliș
- Pâncota 2-1, Socodor - Zăbrani 2-2; etapa a II-
a: Ineu - Felnac 3-2, Sântana - Zăbrani 2-0, Pân-
cota - Socodor 1-4, Beliu - Păuliș 5-1; etapa a
III-a: Zăbrani - Pâncota 1-3, Felnac - Șimand
8-0, Păuliș - Ineu 0-2, Socodor - Beliu 4-2; etapa
a IV-a: Beliu - Zăbrani 3-3, Ineu - Socodor 4-2,
Sântana - Pâncota 1-2, Șimand - Păuliș 0-0;
etapa a V-a: Pâncota - Beliu 0-1, Zăbrani - Ineu
1-2, Felnac - Sântana 4-1, Socodor - Șimand
2-1; etapa a VI-a: Sântana - Beliu 0-2, Ineu -
Pâncota 3-0, Șimand - Zăbrani 0-1, Felnac -
Păuliș 3-2; etapa a VII-a: Pâncota - Șimand 3-0,
Beliu - Ineu 0-1, Păuliș - Sântana 0-2, Socodor -
Felnac 1-3.

Și Liga a VI-a, ultimul eșalon județean, s-a
pus în mișcare, fiind organizată pe două serii
(Seria A cu 10 echipe, respectiv Seria B cu 7
echipe). Echipele noastre, C.S. Real Horia și
C.S. Mureșana Mândruloc au luat un start care
mulțumește doar pe jumătate așteptările iubi-
torilor de fotbal. Iată cum se prezintă statistica
meciurilor jucate de acestea în cele patru etape
de până acum:

l etapa I (Duminică, 12 Sep  tembrie):
Dorobanți - Ho ria 3-7 (1-4). Au marcat: Morariu
(3, autogol) și Vaștag (75 și 82), respectiv C. Alba
(18, 37 și 52), Scripciuc (19), Rașca (26), Ilea (76)
și Merca (78). Au jucat pentru Horia: Ignat - C.

Mocan, Negru, Sima, Merca, V. Pele, Rașca, F.
Dărău, C. Alba, Scripciuc (65, Stochiță), Mora-
riu (65, Ilea). A arbitrat: Darius Leah (asistenți:
M. Vîlceanu și D. Boit).

l etapa I (Duminică, 12 Septembrie):
Mândruloc - Vinga 0-5 (0-3). Au marcat: V. Ana
(4 și 19), Bozga (18) și Feraru (79 și 80). Au jucat
pentru Mândruloc: Nicola - Petreanu, Todirică,
T. Matei, Calenici (75, Ochiș), Belc (54, A. Vesa),
Stavilă, Gh. Muntean, Magdi (75, R. Toth), R.
Mekki (59, Meri șanu), Ponepalo (75, Bold). A
arbitrat: Radu Bîtea (M. Mada și M. Borza).

l etapa a II-a (Sâmbătă, 18 Septembrie):
Horia - Mailat  12-0 (5-0). Au marcat: Rașca (20,
21, 40, 59 și 82), Merca (25 și 90) și C. Alba (45,
60, 72, 88 și 90+2). Au jucat pentru Horia: R.
Salanț - C. Mocan (77, Maier), Negru, Sima (60,
Alex. Crișan), Merca, V. Pele, Rașca, C. Alba,
Scripciuc (70, Ilea), Stochiță (69, Mavriche),
Alex. Pavel (69, Franț). A arbitrat: Gheorghe
Palcu (Ov. Dașcău și D. Cojocariu).

l etapa a II-a (Duminică, 19 Septembrie):
Zăbrani II - Mândruloc 2-0 (1-0). Au marcat:
Ungur (22) și Hodan (87). Au jucat pentru Mân-
druloc: H. Vîrciu - Todirică, Alex. Vîrciu (46,
Bold), D. Covaci, T. Matei, A. Vesa (69, R. Toth),
Merilanu, R. Mekki, Petreanu, Gh. Muntean,
Calenici. A arbitrat: Dionisie Rus (M. Borza și R.
Păcurar).

l etapa a III-a (Duminică, 26 Septembrie):
Turnu - Horia 2-4 (1-2). Au marcat: R. Kovacs
(12) și E. Varga (88), respectiv Merca (26), C.
Alba (34 și 62) și Ilea (90). Au jucat pentru Horia:
R. Salanț - C. Mocan, Negru, Sima, Merca, V.
Pele (77, F. Dărău), Rașca (46, Rotariu), C. Alba,
Stochiță (83, Ilea), Alex. Crișan (46, S. Horvath),
Morariu (83, Franț). A arbitrat: Alexandru Gor-
nic (G. Hărduț și I. Drăgoiu).

l etapa a III-a (Duminică, 26 Septembrie):
Mândruloc - Banatul Arad 2-2 (1-1). Au marcat:
Merișanu (44) și Gh. Muntean (51), respectiv
Matica (7) și Domenyi (77). Au jucat pentru
Mândruloc: H. Vîrciu - Todirică, D. Covaci, T.
Matei (88, Alex. Vîrciu), Merișanu (46, Belc), Pe-
treanu (40, R. Vesa), Gh. Muntean, Calenici (46,
Bold), R. Țîru (88, A. Vesa), Stavilă, Magdi. A
arbitrat: Daniel Tal (P. Vesa și A. Burza).

l etapa a IV-a (Sâmbătă, 2 Octombrie):
Horia - Vinga 3-1 (1-0). Au marcat: Rotariu (43),
C. Alba (65) și Merca (69), respectiv Feraru (72).
Au jucat pentru Horia: Ignat - C. Mocan, Negru,
Sima (20, S. Horvath), Merca (75, Ilea), V. Pele
(21, D. Pele), Rașca, C. Alba (81, Franț), Mora-
riu, Rotariu, Scripciuc. A arbitrat: Cătălin Iova
(I. Drăgoiu și Alex. Rancea).

l etapa a IV-a (Sâmbătă, 2 Octombrie):
Dorobanți - Mândruloc 3-1 (0-0). Au marcat:
Vaștag (69 și 71) și T. Miklos (89), respectiv Gh.

Muntean (55). Au jucat pentru Mândruloc: Fl.
Toma - D. Covaci, R. Vesa, Petreanu, Calenici
(46, C. Ceh; 89, Alex. Vîrciu), Magdi, R. Mekki,
R. Țîru, Merișanu (46, Bold), Gh. Muntean, T.
Matei (89, R. Toth). A arbitrat: Sebastian Mako
(S. Galuti și Ad. Bunaciu).

Celelalte rezultatele din L6A: etapa I: Atl.
Arad - Mailat 5-1, Turnu - Banatul Arad 1-0,
Păuliș II - Zăbrani II  8-2; etapa a II-a: Banatul
Arad - Păuliș II 3-2, Dorobanți - Turnu 3-1,
Vinga - Atl. Arad 3-1; etapa a III-a: Atl. Arad -
Zăbrani II 2-3, Mailat - Vinga 0-3, Păuliș II -
Dorobanți 4-0; etapa a IV-a: Zăbrani II - Mailat
1-0, Banatul Arad - Atl. Arad 1-5, Turnu - Păuliș
II 2-5.

Clasamentul la zi în Liga a IV-a: 
1. Acad. Brosovszky Ineu 7  7  0  0  16-  5  21p
2. Victoria Felnac 7  5  0  2  23-10  15p
3. C.S. Glogovăț 2013 7  4  1  2  10-  9  13p
4. C.S. Beliu 7  3  1  3  13-10  10p
5. C.S. Socodor 7  3  1  3  15-14  10p
6. Podgoria Pâncota 7  3  0  4  10-12    9p
7. Unirea Sântana 7  3  0  4    9-11    9p
8. Păulișana Păuliș 7  2  1  4    8-14    7p
9. Victoria Zăbrani 7  1  3  3    8-12    6p

10. Șoimii Șimand 7  0  1  6    4-19    1p
Clasamentul la zi în Liga a V-a (Seria A):
1. Victoria Nădlac 5  4  1  0  20-  5  13p
2. Șoimii Lipova II 4  3  0  1  24-  7    9p
3. Mureșul Zădăreni 5  2  1  2  18-16    7p
4. Viitorul Pereg 4  2  1  1  10-  9    7p
5. Progresul Pecica II 5  2  1  2  12-14    7p
6. C.S. Aluniș 4  1  3  0    4-  3    6p
7. Team United Sânpaul 4  1  2  1    6-  8    5p
8. Olimpia Bujac Arad 4  1  2  1    7-11    5p
9. Unirea Șeitin 4  1  0  4    7-17    3p

10. Foresta-Oil Sînp. German 4  1  0  3    7-19    3p
11. Gloria Secusigiu 4  0  1  3    3-  9    1p
Clasamentul la zi în Liga a V-a (Seria B):
1. Viitorul Arad 5  5  0  0  22-  4  15p
2. Voința Macea 4  4  0  0  13-  2  12p
3. Frontiera Pilu 4  3  1  0  21-  4  10p
4. Viitorul Caporal Alexa 5  3  1  1  15-  8  10p
5. C.S. Șofronea 5  3  1  1  10-  7  10p
6. Podgoria Ghioroc 4  2  1  1  13-11    7p
7. Crișul Chișineu-Criș II 4  1  0  3    6-12    3p
8. Șoimii Livada 5  1  0  4    3-16    3p
9. F.C. Sântana 2016 5  0  1  4    8-16    1p

10. Înfrățirea Iratoșu 4  0  1  3    6-22    1p
11. Spicul Olaru 5  0  0  5    4-19    0p
Clasamentul la zi în Liga a V-a (Seria C):
1. Avântul Târnova 4  3  1  0  10-  1  10p
2. Victoria Seleuș 5  3  0  2  16-  8    9p
3. Flacăra Țipar 4  3  0  1  14-  8    9p
4. Viitorul Șepreuș 4  3  0  1  15-10    9p
5. Unirea Gurahonț 5  2  1  2  22-15    7p
6. Olimpia Bocsig 4  2  1  1  14-  7    7p
7. Crișul-Alb Buteni 5  1  3  1  16-12    6p
8. Recolta Apateu 5  2  0  3  15-16    6p
9. Viitorul Satu-Nou 5  2  0  3  19-24    6p

10. A.C.S. Villa Gurba 1213 5  1  0  4    6-29    3p
11. Cetate Dezna 4  0  0  4    5-22    0p
Clasamentul la zi în Liga a VI-a (Seria A):
1. C.S. Real Horia 4  4  0  0  26-  6  12p
2. Păulișana Păuliș II 4  3  0  1  19-  7    9p
3. Atheltico Vinga 4  3  0  1  12-  4    9p
4. Victoria Zăbrani II 4  3  0  1    8-10    9p
5. C.S. Atletico Arad 4  2  0  2  13-  8    6p
6. C.S. Dorobanți 4  2  0  2    9-13    6p
7. A.F.C. Banatul Arad 4  1  1  2    6-10    4p
8. Speranța Turnu 4  1  0  3    6-12    3p
9. C.S. Mureșana Mândruloc 4  0  1  3    3-12    1p

10. Voința Mailat 4  0  0  4    1-21    0p
Clasamentul la zi în Liga a VI-a (Seria B):
1. Voința Sintea-Mare 3  3  0  0    8-  1    9p
2. C.S. Național Sebiș 4  3  0  1  12-  6    9p
3. Viitorul Sintea-Mică 3  2  0  1    7-  8    6p
4. A.S. Vârfurile 4  2  0  2    8-11    6p
5. Voința Zărand 4  1  0  3    7-  6    3p
6. Crișul-Alb Șicula 3  1  0  2    5-11    3p
7. Progresul Dieci 3  0  0  3    4-  8    0p

Campionatul Județean de fotbal Arad - Ediția 2021/2022

În Liga a IV-a, Glogovăț este pe podium, după șapte etape

În Liga a VI-a
(seria A), Horia

este lider, 
iar Mândruloc
dă semne de

redresare

Deși a avut de înfruntat un adversar care și-a propus promovarea în eșalonul al treilea al fotbalului românesc, C.S. Glogovăț 2013 (echipament
complet roșu) a atacat curajos poarta oaspeților. Fază din meciul de debut în actuala ediție de campionat (Glogovăț - Ineu 0-1)
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378@ Închiriez spațiu comercial 250 mp (parter+etaj),
pe str. Libertății; tel. 0745-439.243.

378@ Închiriez garsonieră în zona Liceului; tel. 0799-
219.913

378@ Vând storcător de struguri lemn+inox (di-
ametrul 25 cm, h=45 cm, greutate=35 kg) cu 500 lei; tel.
0730-032.255.

378@Vând tocător crengi electric, diametru maxim
40 mm, cu 500 lei; tel. 0730-032.255.

378@ Vând sau închiriez chioșc termopan situat în
Vladimirescu, vis-z-vis de Moară, 6 mp, conectat la
curent; tel. 0744-686.783.

378@ Vând sau închiriez chioșc termopan situat în
Horia, lângă Căminul Cultural, 10 mp, branșat la curent;
tel. 0744-686.783.

378@ Vând mobilă de bucătărie, în stare foarte bună,
colțar de bucătărie, uși și geamuri, calorifere, toate la
preț bun; tel. 0772-298.715.

377@ Vând purcei de 12 săptămâni, preț negociabil,
la vedere. Telefon: 0741-227.389.

377@ Execut diverse lucrări de confecții metalice:
porți, garduri, balustrade, etc. Telefon: 0723-587.046.

377@ Vând: chiuvete de bucătărie (cu una sau două
cuve), chiuvete de baie, dulă pioare sub ciuhetă și sus-
pendate, scaune cu spătar, vas WC cu scurgere directă
și laterală, covor mare din import (3,8 x 2,60 m), măsuță
joasă (tip bar). Telefon: 0740-032.719.

377@ Vând casă în Mândruloc nr. 340, 1.052 mp, cu
livadă de 1.500 mp, grădină de 500 mp. Telefon: 0771-
743.759.

377@ Ofer servicii de re parații radio-TV. Telefon:
0745-210.268.

377@ Execut orice lucrări de confecții metalice (gar-
duri, porți, balustrade, etc). Telefon: 0722-587.943.

Mica publicitate

e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oficial

Joi, 7 Octombrie 2021, în localitatea Vla -
dimirescu (pe strada Ștefan cel Mare, vis-a-vis de
fostul magazin Mississippi), a fost inaugurat
super-market-ul PROFI Super, în prezența
autorităților locale, primarul Mihai Mag și vi-
ceprimarul Ioan Plaveți. 

După festivitatea de deschidere, șeful de

magazin a dorit să folosească acest prilej pen-
tru a anunța că mai sunt locuri disponibile
pentru angajare la acest magazin. 

În momentul de față sunt angajate 16 per-
soane, toate din comuna Vladimirescu, și ar
mai fi nevoie de încă 6 persoane, pentru ocu-
parea posturilor vacante, de dorit ca și acestea

să fie tot din comuna Vladimirescu. 
Informații cu privire la angajare se pot

obține la sediul magazinului, de pe strada
Ștefan cel Mare. 

Orarul de funcționare al magazinului este:
Luni - Sâmbătă, între orele 7:00 - 22:00

Duminică, între orele 8:00 - 22:00

Momentul festiv al tăierii panglicii la inaugurarea magazinului, 
cu participarea primarului Mihai Mag și a șefului de magazin

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Oprița-Codin Șimonca, în
prezența primarului Mihai Mag și a viceprimarului Ioan Plaveți

Deschiderea oficială a super-marketului
PROFI Super în localitatea Vladimirescu

Geröcs Zoltan-Florin &
Rașca Adriana-Nicoleta

Marciuc Florin-Daniel &
Martin Roxana-Mariana

Crihan Mircea & 
Luntraș Florica

Feier Liviu-Emanuel &
Lontiș Romina-Dorotea

CASĂ DE  PIATRĂ

Nichi Casian-Petrișor &
Calancea Vasilica

Pleșcan Samuel-Ovidiu &
Popa Patricia

Trancotă Remus & 
Ostafe Loredana

Filip Cristian & 
Iana Karina-Lavinia

În perioada 4.10 - 1.11 2021 
vă așteptăm în Piața Vladimirescu,

cu o gamă largă de crizanteme, 
la prețuri de producător. 

Telefon: 0740-401.403


