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RAPORTUL
de activitate
al primarului
pe anul 2021
Stimați cetățeni,
Astăzi vreau să fac o radiograﬁe a
activității mele de primar în anul 2021! După
cum se știe, conform prevederilor Legii
Administrației Publice Locale 215/200, art. 68
alin.(1), lege modiﬁcată și completată cu Legea
286/2006, la încheierea ﬁecărui an primarul are
obligația de a prezenta bilanțul activității sale
în anul care s-a încheiat, cetățenilor comunei și
Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile aceleiași
legi, 215/200, răspunderea pentru gestionarea
bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public și
privat al Unității Administrativ Teritoriale
(U.A.T) revine conducătorului acesteia, respectiv PRIMARULUI comunei.
Împreună cu aparatul Primăriei am
muncit mult și am reușit în mare măsură tot ce
ne-am propus. 2021 - un an diﬁcil dar care nea adus și foarte multe satisfacții. Voi face o trecere în revistă fără a consemna sume, acestea
sunt de asemenea publice, pentru că la câte lucrări s-au făcut ori sunt în desfășurare, veți
vedea că ﬁecare ,,LEU” al comunei noastre lam cheltuit cumpătat.

Faptul că există consens în cadrul consiliului local cred că se vede și prin realizări. Am
pus accentul pe utilități, pe confortul locuitorilor, pe digitalizare și inovare. Pe educație și
sport!
Au fost multe investiții, proiecte, cele
mai multe dintre ele le-ați văzut în localitățile
comunei noastre.
Altele sunt încă în derulare, vreau însă
să vă spun încă de la început că pe lângă cele
văzute sunt și realizări pe care desigur că nu
le putem cuantiﬁca în bani, ele sunt valori morale, culturale, spirituale și de păstrare a
tradițiilor.
Aici mă refer la activități culturale de
excepție, desfășurate sub bagheta instructorilor și a conducerii Casei de Cultură, ceea ce a
condus la câștigarea a câtorva trofee naționale
de către ansamblurile din comuna noastră,
cum ar ﬁ: TROFEUL Festivalului la Concursul
Național de Folclor „MIOVENI”, TROFEUL
Festivalului la Concursul Național de Folclor
„Dobroge, Mândră Grădină”, de la CONSTANȚA (Saturn), tot aici ﬁind câștigate și trofeele pe secțiuni - ,,Obicei Popular” și ,,Grup

Primarul Mihai Mag (în stânga imaginii) discută cu angajații din Serviciul „Spații
Verzi” despre ceea ce este de făcut pentru ca întreaga comună să arate bine
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Mihai Mag: ,,Dublăm numărul
de bilete pentru pensionari”
Pensionarii cu venituri mai mici de 1.250 lei beneﬁciază începând cu acest an de un număr mai mare de bilete pentru transportul public iar plafonul s-a mărit de la 1.000 de lei la 1.250 lei.
Este important ca toți aceia care se încadrează în această limită a
pensiei lunare să vină la sediul primăriei pentru a depune o cerere
în vederea acordării acestui beneﬁciu. Primarul Mihai Mag și cu
susținerea Consiliului Local au considerat că este nevoie să vină în
sprijinul pensionarilor care au venituri mai mici de 1.250 lei, prin
acordarea unui număr mai mare de bilete pentru tramvai și autobuz dar și prin mărirea plafonului de acordare a acestui beneﬁciu.
„În urma hotărârii de Consiliu Local din ianuarie, a fost majorat
plafonul pentru pensionarii beneﬁciari ai biletelor de tramvai și autobuz, de la 1.000 de lei, cât a fost până acum, la 1.250 lei, totodată
a fost dublat și numărul biletelor pe care aceștia le vor primi. Astfel
că toți aceia care se încadrează în acest plafon nu vor mai primi
patru bilete cât era până acum ci vor beneﬁcia de opt bilete pe lună
pentru deplasarea cu tramvaiul și autobuzul. Rugăm pensionarii
care nu depășesc venitul de 1.250 lei, să vină la sediul primăriei
pentru a depune o cerere în vederea acordării acestei facilități”, a
speciﬁcat edilul comunei, Mihai Mag.

STRÂNGEREA DEȘEURILOR VEGETALE
Așa cum v-am obișnuit în ﬁecare an, pentru a rezolva problema
deșeurilor vegetale din gospodăriile dumneavoastră, provenite în urma
curățeniei de primăvară, vă aducem la cunoștință programul ridicării
din fața porților dumneavoastră.
Având în vedere faptul 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 lungimea maximă de 1,5 ml
- crengile să ﬁe legate snop cu sfoară
- deșeurile să ﬁe depozitate cât mai aproape de șosea și să nu conțină
alt tip de deșeuri (plastic, sticlă, etc.)
Dacă nu se vor respecta cerințele de mai sus deșeurile vegetale nu
vor ﬁ ridicate!
Programul de ridicare a deșeurilor vegetale este următorul:
- Luni 21 martie – Cicir: partea dreaptă (cu Biserica)
- Marți 22 martie - Cicir: partea stângă (cu Școala)
- Miercuri 23 martie - Mândruloc: partea dreaptă (cu Biserica)
- Joi 24 martie - Mândruloc: partea stângă (cu terenul de fotbal)
- Vineri 25 martie - Horia: partea stângă
- Luni 28 martie – Horia : partea stângă
- Marți 29 martie - Horia: partea dreaptă (cu Cimitirul)
- Miercuri 30 martie - Horia: partea dreaptă (cu Cimitirul)
- Joi 31 martie – Horia: cartierul nou
- Luni 4 aprilie – Vladimirescu: Hanefeld, Biserica Catolică
- Marti 5 aprilie – Vladimirescu: Hanefeld, Biserica Catolică
- Miercuri 6 aprilie – Vladimirescu: zona Primăriei, baza sportivă
- Joi 7 aprilie – Vladimirescu: zona Primăriei, baza sportivă
- Vineri 8 aprilie – Vladimirescu: zona între strada Gării și Cimitir
- Luni 11 aprilie – Vladimirescu: zona între strada Gării și Cimitir
- Marți 12 aprilie - Vladimirescu: FC - Vladimirescu: zona între str.
Gării și strada 3
- Joi 14 aprilie – Vladimirescu: cartierele Europa și Via Carmina
- Vineri 15 aprilie – Vladimirescu: cartierele Europa și Via Carmina
Primar, MIHAI MAG
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Dans Mixt”.
Rezultate excepționale am avut
și în sport, la karate, la lupte, unde
avem în comună campioni naționali și
europeni dar și la fotbal facem
performanță, echipa din HORIA se
aﬂă în pragul promovării, iar cea din
VLADIMIRESCU este în Liga a IV-a,
unde face față cu brio.
l Iată cele mai importante
investiții, lucrări și realizări în anul
2021:
- Reabilitarea acoperișului Sediului Primăriei VLADIMIRESCU.
- Modernizarea sălii de ședințe
din cadrul Primăriei.
- Împrejmuire cu gard a Cimitirului din MÂNDRULOC.
- Am reabilitat trotuarele de pe
străzile: - ȘTEFAN CEL MARE, REFORMEI, NICOLAE BĂLCESCU, GEORGE BACOVIA.
- Reabilitare curții Primăriei și
amenajarea parcării interioare.
- Reabilitarea trotuarului de pe
strada ENEA GRAPINI și accesul
către Biserica Catolică din HORIA.
- Introducerea utilităților și amenajare străzi în Noul Cartier de case
din CICIR.
- Construire teren sintetic în localitatea MÂNDRULOC.
- Montaj panouri fotovoltaice pe
clădirea primăriei și amplasarea stației

de încărcare mașini electrice, la VLADIMIRESCU.
- Amenajarea și reabilitare a trei
săli de sport la Școala Generală din
VLADIMIRESCU.
- Construire teren sintetic în localitatea HORIA.
- Construire parc central în Cartierul Tineretului din VLADIMIRESCU.
- Extinderea iluminatului public
pe străzile: IULIA, CRINILOR,
GRĂDINIȚEI din localitatea VLADIMIRESCU.
- Construire și amenajare terasă
la sala de evenimente, dar și reabilitarea rețelei electrice și a iluminatului
în sala de spectacole a Casei de
Cultură din VLADIMIRESCU.
- Extindere iluminat public pista
de biciclete dintre VLADIMIRESCU
și MÂNDRULOC.
- Reabilitarea parcării cimitirului
catolic din VLADIMIRESCU.
- Amenajarea centrului de vaccinare.
- Realizare studiu hidrologic,
necesar autorizării și avizării construcțiilor în zona de agrement,
VLADIMIRESCU.
- Achiziție tractor plus tocător
iarbă, tocător cu braț mobil, plug pentru zăpadă și sărăriță.
- Introducere rețea de apă și
canalizare pe străzile: ION BARBU,

Stația de Încărcare pentru mașinile electrice, amenajată în fața
Primăriei Vladimirescu s-a dovedit investiția care s-a bucurat de
cea mai mare apreciere, ﬁind utilizată cu regularitate de posesorii
mașinilor electrice sau hibride

ION CREANGĂ și SPORTURILOR
din VLADIMIRESCU.
- Extindere rețea de apă și
canalizare pe strada ALEEA POMPIERILOR din VLADIMIRESCU.
- Asfaltare străzile: ANATOL
VIERU și IOAN VIDU din localitatea
CICIR.
- Reabilitare trotuar strada
ȘTEFAN
CEL
MARE
din
VLADIMIRESCU.
- Construire trotuar pe strada
ANASTASE DRAGOMIR până la cimitir în localitatea MÂNDRULOC.
- Asfaltare străzile: REFORMEI,
MIRON COSTIN și MIRCEA ELIADE
în localitatea VLADIMIRESCU.
- Construire strada CANTONULUI, pietruire, asfaltare și introducere
rețele utilitare.
l LUCRĂRI
ÎN DERULARE
- Introducere rețea de apă în
cartierul Nou din localitatea CICIR.
- Asfaltare străzi în cartierul
Nou de case din localitatea MÂNDRULOC.
- Asfaltare și amenajare străzile:
ALEEA COMERȚULUI și ALEEA
ÎNGUSTĂ din VLADIMIRESCU.
- Asfaltare străzile: VASILE LUCACIU, ALEXANDRU AVERESCU,
ROMUL BOILĂ și CONSTANTIN
STERE din localitatea HORIA.
- Construire pistă pentru biciclete pe strada MIHAIL JORA din
CICIR.
- Construire pistă pentru biciclete strada MIRON CRISTEA din
HORIA.
- Construire clădire AFTER
SCHOOL, VLADIMIRESCU.
- Construire drum agricol ocolire MÂNDRULOC – CICIR.
- Construire pistă pentru biciclete strada LIBERTĂȚII din
VLADIMIRESCU.
l PROIECTE 2022
- Amenajare intersecție strada
GĂRII cu DN 7, prin lărgirea cu o
bandă de așteptare plus montarea
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unui semafor.
- Asfaltarea completă a cartierului Florilor din VLADIMIRESCU.
- Introducerea canalizării în localitatea HORIA.
- Asfaltare cartierul nou din
MÂNDRULOC.
- Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea HORIA.
- Amenajare stații tramvai.
- Introducere aducțiune apă
potabilă
din
Micălaca
–
VLADIMIRESCU.
- Extindere iluminat strada
SERGIU CELIBIDACHE din CICIR.
- Construire pistă biciclete
HORIA.
- Construire școală gimnazială
clasele I – IV, în localitatea
VLADIMIRESCU.
- Construire platformă colectare
deșeuri construcții și deșeuri mobilier.
- Reabilitare clădirea școlii din
CICIR.
- Construirea unei săli de sport
la școala din HORIA.
- Construirea unei săli de sport
în localitatea MÂNDRULOC, prin
CNI.
- Reamenajare stradă și acces la
strada CAROL DAVILA, MÂNDRULOC.
- Extindere cimitir HORIA.
- Amenajare platforme colectare
gunoi selectiv în toate localitățile.
- Construire parcare cimitir
CICIR.
- Amenajare stații de autobuz
HORIA.
- Construire PATRU stații de
încărcare mașini electrice în toate
localitățile comunei – proiect depus
PNRR.
- Amenajare strada BARCELONA și LISABONA, pentru acces în
cartierul Europa din VLADIMIRESCU.
- Amenajare acces pe STRADA
3 din Drumul Național 7, prin lărgirea
drumului cu o bandă de virat la
stânga.
- Amenajare sală forță HORIA.
VĂ MULȚUMESC!
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Primăria Vladimirescu:
Totem digital-informațional!
În incinta sediului
primăriei, pe holul principal a fost amplasat un
totem informațional care
are drept scop generarea
de informații utile cetățenilor comunei dar și
acelora care sunt în trecere
pe la primărie.
Acest totem oferă
informații detaliate despre
serviciile
din
cadrul
instituției dar și despre
acțiunile derulate sau
lucrările în curs de
desfășurare de pe întreg
teritoriul comunei Vladimirescu. „Totemul reprezintă un sistem inteligent
de informare digitală care
oferă cetățenilor informațiile publice ale serviciilor din
cadrul instituției primăriei dar și despre punctele de interes
turistic din comuna noastră, hărți interactive ale comunei
cât și imagini în timp real cu lucrările ﬁnalizate sau în
desfășurare de pe raza comunei. Cu alte cuvinte acesta
reprezintă un avizier electronic, utilizat în principal de către
tineri dar și de cei care sunt în pas cu tehnologia și era
digitală” spunea Mihai Mag, primarul comunei.

Mândruloc-Cicir:
Parcare și zonă de piață
recent amenajate

Mândruloc: Locul de joacă pentru
copii și parcarea, reamenajate!
Locul de joacă, aﬂat în
proximitatea Căminului
Cultural din localitatea
Mândruloc, se aﬂă în plin
proces de reamenajare.
Aici sunt aduse echipamente de joacă - speciale
pentru exterior - moderne
și creative. Indiferent că
vorbim de tobogane,
leagăne, balansoare și ﬁgurine, ori despre zone unde
cei mici se vor putea cățăra
și alerga în condiții de
siguranță.
Fiecare copil are dreptul
de a avea acces la un loc de
joacă cu echipamente frumoase, unde să se poată
dezvolta armonios, comunicând și socializând cu
ceilalți copii. Mai ales că,
iată, sperăm ca vremurile
cu pandemia Covid să
apună deﬁnitiv.
Situat lângă noul teren
sintetic de sport, locul de
joacă va ﬁ o atracție de succes pentru cei mici, admirând totodată și echipele

care se vor aﬂa pe terenul
sintetic de sport.
„De asemenea, în proximitatea locului de joacă,
noi, administrația locală
am amenajat și o parcare,
ﬁe pentru părinții care vin
cu copiii la joacă în locul respectiv, ﬁe pentru cei care
vin pentru a practica sport
pe noul teren sintetic, ori
cei care participă la evenimentele publice sau private
din cadrul căminului cultural. Consider că este normal să oferim condiții cât

mai decente și civilizate
pentru cetățenii comunei,
indiferent de localitate. Mai
trebuie să menționez că îmi
doresc să menținem curate
aceste locuri dar și
funcționale cât mai mult
posibil, toate acestea pentru copiii de azi dar și pentru cei de mâine. Fiecare să
ﬁe responsabil și să dea un
bun exemplu celor care nu
peste mult timp sunt viitorul comunei noastre” a
speciﬁcat primarul comunei, Mihai Mag.

Între Mândruloc și Cicir s-a amenajat o nouă piață dar și o
parcare nou construită. Lucrările la amenajarea platoului, care
va avea ca destinație ﬁnală amplasarea unei piețe, sunt ﬁnalizate. Tot aici fost construită și o parcare pentru toți cei care
vin, ﬁe la alimentara din zonă, ﬁe la viitoarea piață.
„Consider absolut normal ca noi, administrația locală, să
dezvoltăm cât mai mult posibil ﬁecare localitate care formează
comuna noastră și să oferim astfel posibilitatea cetățenilor și
producătorilor locali să își desfășoare micile activități economice în condiții civilizate, așa cum trebuie să se întâmple întro comună europeană”, a menționat Mihai Mag, edilul
comunei.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Vladimirescu: O nouă pistă pentru biciclete!
Proﬁtând de zilele încă reci
dar însorite, administrația
locală a decis continuarea în
forță a lucrărilor începute deja
în ultima lună a anului trecut,
pe strada Libertății din localitatea Vladimirescu. Aici pot ﬁ
văzuți zilnic muncitorii care
continuă construirea și amenajarea pistei pentru biciclete.
Datorită lucrărilor de
construcție și amenajare a pistei de biciclete și a materialelor
depozitate
în
proximitatea drumului de
circulație, pot apărea diﬁcultăți de deplasare, drept
pentru care rugăm participanții la traﬁcul rutier să
aibă o atenție mărită în zonă.
Localitatea Vladimirescu
are nevoie de astfel de piste
pentru biciclete, mai ales pentru deplasări rapide între
două puncte din interiorul

localității. Este deja știut că
administrația din Vladimirescu are mare deschidere
către soluțiile alternative ce
facilitează deplasarea economică și ecologică pe raza

localităților care compun comuna Vladimirescu.
Noua pistă va face legătura
între strada Progresului și
strada Horia. Întregul proiect
este ﬁnanțat și susținut prin

intermediul GAL – fonduri
nerambursabile. „Continuăm
lucrările la pista pentru biciclete de pe strada Libertății
din Vladimirescu, sper ca
până la sfârșitul lunii martie
să ﬁnalizăm lucrările iar amplasamentul să poată ﬁ dat în
folosință pentru ca toți aceia

care se deplasează cu bicicleta
ori trotineta dar și iubitorii de
sport să o poată folosi în
condiții de siguranță. Ne
cerem scuze pentru disconfortul creat riveranilor și le
mulțumim pentru înțelegere
și îngăduință!” a declarat
edilul comunei Mihai Mag.

Mândruloc: Trotuar până la cimitir
Administrația locală a considerat
Tot la Mândruloc este în stadiu avansat de ﬁnalizare și proiectul de modernizare, construire și că este o prioritate reabilitarea părții
prelungire a trotuarului de la capătul străzii până la de trotuar vechi și continuarea construirii acestuia de la strada care leagă
cimitirul din localitate.
vatra satului de cimitirul din localitate.
„Toți aceia care merg periodic la
cimitir pentru a aprinde o lumânare, a
pune o ﬂoare la căpătâiul celor dragi
lor, ori să îngrijească mormintele
acelora care au plecat dintre noi, o pot
face acum în condiții decente și normale. Întotdeauna caut să împlinesc
nevoile cetățenilor și să vin mereu în
ajutorul acestora, să creez condiții civilizate pentru ca ﬁecare locuitor să
poată circula în siguranță pe raza
localităților comunei noastre,” a mai
spus edilul comunei, Mihai Mag.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

A început curățenia de primăvară
în comuna Vladimirescu !

Pentru că încet-încet primăvara își face simțită
prezența, zilele însorite încep
să se înmulțească, vegetația se
trezește la viață, așa cum se
întâmplă în ﬁecare an, în comuna noastră a început
acțiunea de toaletare a pomilor și practic curățenia de
primăvară. Toți locuitorii comunei sunt rugați să participe
la această inițiativă și să
toaleteze pomii acolo unde
este nevoie și să îndepărteze
resturile vegetale uscate de pe
rondourile din fața caselor iar
resturile vegetale adunate în
urma acestei proceduri să ﬁe
depozitate în locurile special
amenajate pentru colectarea
vegetalelor spre a putea ﬁ de-

barasate de către serviciul de
Gospodărie Comunală. Întrun mesaj postat pe pagina sa
de socializare, primarul comunei, Mihai Mag, anunța
startul curățeniei de primăvară. „Suntem cu echipa de
muncitori a primăriei pe
străzile comunei unde și cu
ajutorul cetățenilor toaletăm și
igienizăm zonele cu vegetație.
Vă invităm pe toți să faceți la
fel în fața caselor, mai ales că
în perioada următoare vom
începe campania de colectare
a deșeurilor vegetale”, spunea
primarul Mihai Mag. În pagina 1, după cum ați putut
vedea, deja, este prezentat
programul acțiunii de strângere a deșeurilor vegetale.

Cicir și Horia: Noi piste pentru biciclete
În Cartierul Nou de case
din Cicir dar și în cartierul
Nou din Horia, lucrările la
noile piste pentru biciclete
sunt în stadiu avansat de ﬁnalizare.
Știm cu toții că aceste piste

sunt binevenite deoarece ele
facilitează deplasarea pe raza
localității dintr-un punct în
altul în condiții optime și
rapide, cu atât mai mult cu cât
la anumite ore ale zilei există
aglomerări pe drumurile pu-

... și pistă de biciclete în Cartierul Nou din Horia (zona Bazei Sportive)

Pistă de biciclete în Cicir...

blice, în ce privește accesul cu
autoturismele, motiv pentru
care mersul cu bicicleta ori
trotineta devine o variantă
alternativă foarte eﬁcientă și cum spuneam - rapidă dar și

sigură, în contextul existenței
acestor piste special amenajate.
„Sunt adeptul sportului și
al mișcării, locuitorii comunei
mă cunosc și ca sportiv, tot-

odată sunt un militant al mijloacelor alternative de deplasare, cât mai puțin
poluante pentru mediul înconjurător,” a spus primarul
comunei, Mihai Mag.
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Aniversarea „Nunții de Aur”
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«Un mărțișor
pentru bunicile
uitate»
„Primăvara este o reﬂexie a grădinii
suﬂetului nostru, iar mărțișorul este cea mai
de preț ﬂoare răsărită într-însa.”

An de an de 1 Martie ne recăpătăm speranţa, optimismul,
credinţa în mai bine și sporul în toate. Martie este momentul în
care oamenii încep să caute primul ghiocel, ca semn al venirii
primăverii cu adevarat. Acum frigul începe să se împletească
cu razele soarelui, întunericul cu lumina și după o iarnă grea
învinge viaţa, primăvara și soarele. Acest triumf al reînvierii și
regenerării este invocat prin Marţisorul pe care-l dăruim celor
dragi, ca mic semn ce ne dorim să le aducă fericire și noroc.
În acest context Grădiniţa P.N. Horia va desfășura, o activitate în parteneriat cu părinţii copiilor de la grupa mică, Grupa
„Albinuţelor” și grupa mare, Grupa „Steluţelor”, îndrumaţi de
cadrele didactice: prof. învăț. preșcolar Vîlcu Anca și prof.
învăț. preșcolar Nicorici Dariana-Cornelia.
Această activitate poartă numele de „Un mărţișor pentru bunicile uitate” iar „Albinuţele” și „Steluţele” au confecţionat cu
drag mărţișoare pentru toate bunicile care, din varii motive, nu
își pot strânge în braţe nepoţii, sperând ca acest lucru să le
aducă fericire pe chip, uitând măcar pentru o clipă de greutăţile
vieţii. Și pentru că știm că bunicile nu ne lasă să plecăm cu mâna
goală, micii grădinari acceptă doar cărţi, cu care își vor îmbogăţi
biblioteca grădiniţei.
„Dorim să insuﬂăm copiilor din comunitatea respect faţă de
ﬁinţa omenească, faţă de lumea înconjurătoare, spre formarea
unei societatăţi care poate ﬁ mai bună.”

Momente de mare emoție și bucurie petru două familii din comuna Vladimirescu, la aniversarea „Nunții de Aur”, eveniment important din viața oricărui cuplu. Primăria comunei Vladimirescu
a dorit să felicite familia RUS GRIGORE și LUCREȚIA, din
Vladimirescu (fotograﬁa de sus) și familia PRICOPI IOAN și
LICUȚA, din Horia (fotograﬁa de jos), prin intermediul viceprimarului Ioan Plaveți, care le-a înmânat „Diploma Nunții de Aur”
e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oﬁcial
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Tinerii karateka de la
C.S. Glogovăț 2013 au adăugat
o altă salbă de medalii
impresionantului palmares
Sâmbătă, 5 Martie 2022, în Sala de sport a
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a avut loc a
XXIX-a ediție a „Cupei Banzai”, competiție la care
au participat peste 530 de sportivi, de la 30 de
cluburi din România, Serbia și Bosnia-Herțegovina.
Clubul și comuna noastră au fost reprezentate cu
succes de 31 de sportivi, de la toate cele trei grupe
(kata, kumite și kihon), pentru unii dintre ei
competiția de la Arad ﬁind un bun și foarte util
antrenament, iar pentru ceilalți primul contact cu
emoțiile și atmosfera de concurs.
În Clasamentul ﬁnal oﬁcial (care se alcătuiește
ținânându-se cont de numărul total de medalii de Aur
obținute), clubul C.S. Glogovăț 2013 ocupă locul 10,
cu 23 medalii (3 de Aur, 7 de Argint și 13 de Bronz),
obținute de următorii sportivi:
- Varga Andreea: 1 Aur kata, 1 Aur kumite, 1
Argint kumite echipe;
- Nistor Andrei: 1 Aur kumite;
- Dascălu Izabella: 1 Argint kata, 1 Argint
kihon;
- Kuncz Erik: 1 Argint kata, 1 Bronz kumite,
1 Bronz kumite echipe;
- Rieger Giulia: 1 Argint kumite echipe, 1
Bronz kata, 1 Bronz kumite;
- Biriș Casian: 1 Argint kata, 1 Bronz kumite
echipe;
- Pap Claudia: 1 Argint kata, 1 Argint kumite
echipe;
- Dan Diana: 1 Argint kumite echipe, 1 Bronz
kata;
- Iștoc Florin: 1 Argint kumite;

- Jurca Gabriel: 1 Bronz kumite;
- Zlăgnean Ștefan: 1 Bronz kata;
- Bugi Maria: 1 Bronz kumite;
- Radu Cristian: 1 Bronz kumite echipe;
- Codorean Iarina: 1 Bronz kumite;
- Gaidoș Ionela: 1 Bronz kumite;
- Harșan Victor: 1 Bronz kihon;
- Vîrciu Eliza: 1 Bronz kihon;
- Dig Damian: 1 Bronz kumite;
- Băldău Rebeka: locul 4 kumite.
După numărul total de medalii obținute, C.S.
Glogovăț 2013 se situează pe locul 7.
Au mai participat (și au avut prestații bune)
următorii sportivi: Ciornei Andrei, Marșieeu
Teodora, Rieger Sonya, Stoica Arthur, Vigh
Zoltan, Vîrciu Cătălin, Varga Eric, Salanț Mathias,
Terhes Alexandru, Staﬁ Alexandru, Știopei Marius și Vasiu Fabrizio.
Să mai amintesc și faptul că echipa de Kumite
Rotativ Fete (13 ani: formată din Rieger Giulia,
Dan Diana, Varga Andreea și Pap Claudia) a
obținut medalia de Argint, iar echipa de Kumite
Rotativ Băieți (13 ani: formată din Kuncz Erik,
Biriș Casian și Radu Cristian) a obținut medalia de
Bronz.
Mulțumim pentru susținere domnului primar Mihai Mag, domnului viceprimar Ioan
Plaveți, Primăriei Comunei Vladimirescu și
părinților sportivilor!
Antrenoare,
LAVINIA MORARU

Orarul de circulație tramvaie, pe ruta
Arad-Vladimirescu-Mândruloc-Cicir
LINIA 9
De la Arad
(Podgoria)
5:00 5:49 6:22
6:35
6:40 7:29 10:37 13:12 13:57
14:53 15:35 16:23 16:26
De la Vladimirescu
(Moară)
5:41 6:32 7:08 7:32
8:32 11:18 13:53 14:38
15:38 16:18 17:07
17:08

10:15 10:15
12:07 12:07
15:42 15:41
17:02 18:02 18:05
20:11 20:11
22:31 22:31
De la Cicir
5:35
5:40
7:35
7:35
8:37 9:35
9:35
11:55 11:55
13:40 13:45
15:35 16:41 17:15
17:35 19:40 19:40
20:47 21:45 21:45
De la Mândruloc
5:39
5:44
7:39
7:35
8:41 9:39
9:39
11:59 11:59
13:44 13:45
15:39 16:45 17:19
17:39 -

19:44 19:44
20:51 21:49 21:49
De la Vladimirescu
(Moară)
5:54
5:59
7:54
7:54
8:56
9:54
9:54
12:14 12:14
13:59 14:04
15:54 17:00 17:33
17:54 19:59 19:58
21:06 22:04 22:03
LINIA 12
(circulă numai în zilele lucrătoare)

De la Arad
13:59
14:55
19:13
De la Cicir
LINIA 11
6:30
De la Arad
De la Mândruloc
(Podgoria)
6:54
5:50
5:57
De la Vladimirescu
7:57
7:57
(Moară)
Prima coloană: orarul din zilele lucrătoare; pe a doua coloană:
7:09

orarul din zilele de Sâmbătă, Duminică și sărbători legale.

Orarul de circulație al Liniei 13 de
autobuz, pe ruta Arad-Horia-Arad
Plecare de la Podgoria
5:30
5:50
6:35
8:00
8:00 S/D
11:00
13:00
13:00 S/D
14:30
16:00
16:00 S
16:56
16:30 D
17:55
17:30 D
19:30
19:30 S
21:10
23:30
-

Plecare de la Horia
5:20
6:00
6:00 S/D
6:20
7:05
8:30
8:30 S/D
11:30
13:30
13:30 S/D
15:00
16:30
16:30 S
17:26
17:00 D
18:25
20:00
21:40
-

Lotul de sportivi de la echipa de karate C.S. GLOGOVĂȚ 2013, antrenat de Lavinia Moraru (în stânga imaginii), care a participat
la competiția internațională de la Sala de Sport a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (foto: facebook)
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„Avansul de puncte din clasament
ne obligă la o atentă pregătire
a meciurilor din Primăvară”
Interviu cu Marian Trif, antrenorul
echipei de fotbal C.S. Real Horia
- Cum ai caracteriza,
per ansamblu, anul 2021,
din punct de vedere sportiv?
- Anul 2021 a fost un
an excelent, în special în
a doua sa jumătate, de la
reluarea competițiilor
sportive la nivelul Campionatului
Județean.
Având în vedere că ocupăm primul loc în Seria
A din „Promoție”, cu un
avans confortabil, pot
spune că 2021 a fost un
an reușit pentru C.S.
Real Horia. Au trecut
deja zece ani de când
echipa din Horia a avut
un asemenea bilanț mai
mult decât satisfăcător.
- Care au fost problemele cu care s-a confruntat
clubul pe parcursul anului
2021?
- În afară de prima parte a anului, când nu
au fost competiții oﬁciale la nivelul Ligilor a Va și a VI-a din Campionatul Județean, fapt care
a afectat pregătirea ﬁzică de regularitate a echipei, nu pot spune că au fost probleme. Mai ales
că și cei care conduc clubul ne-au sprijinit pe
parcursul perioadei de pauză forțată.
- Din punctul de vedere al obiectivelor propuse,
ce s-a realizat în acest an și ce nu?
- Fiind lideri detașați ai Seriei A, pot spune
că obiectivul echipei este atins, chiar dacă
numai pe jumătate, deoarece mai sunt etape de
jucat din actuala ediție de campionat. Cele
nouă puncte avans față de locul doi ne
liniștește pentru sezonul de Primăvară, dar ne
și obligă la o mai bună și constantă pregătire a
meciurilor, deoarece adversarele noastre își
vor lua măsuri de precauție când vor juca cu
noi. Înaintea pandemiei, eram pe locul 3, la
două puncte de promovare. Întreruperea

activității fotbalistice nu
ne-a picat bine, mai ales
nouă, celor care avem o
vârstă (Valentin Pele, căpitanul echipei, Răzvan
Salanț, Ciprian Mocan,
Cristian Sima, Bogdan
Stochiță), dar mă bucur
că avem și tineri dornici
de aﬁrmare, care ne
calcă pe urme și vizează
performanța sportivă.
Chiar mă aștept de la
aceștia să pună osul,
cum se spune, în sezonul de Primăvară, pentru a obține mult
așteptata și dorita promovare în „Onoare”!
- Cum este organizată
activitatea la club, din
punctul de vedere al antrenamentelor?
- Antrenamentele se
desfășoară conform programului. De la reluarea activității competiționale, nu s-a făcut rabat de la efort, toți
jucătorii au dat dovadă se seriozitate în pregătirea meciurilor, iar asta s-a văzut în rezultatele
obținute.
- Ce dorești să le transmiți celor care sunt alături de sportivii de la club?
- Acum, după revenirea din cantonamentul
de la Moneasa, doresc să le mulțumesc tuturor
celor care se ocupă de buna desfășurare a
activității sportive, pentru că ne-au oferit ocazia să ne „încărcăm bateriile” în cadrul montan. Suporterilor noștri, cei care ne-au susținut
în prima parte a campionatului, le mulțumim
pentru ce au făcut până acum și îi așteptăm pe
mai departe să vină la stadion, pentru a ne încuraja la meciurile jucate pe teren propriu.
Avem nevoie de susținerea lor, iar noi promitem să nu-i dezamăgim.
CLAUDIU IACOB
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Reveniți din cantonamentul
precompetițional de la Moneasa,

Fotbaliștii din Horia
și Mândruloc pregătesc
sezonul de primăvară

C.S. Real Horia

C.S. Mureșana Mândruloc

Cabinet Medical Individual
dr. Ținte Daniel
Vladimirescu, str. Gării bl.A3 sc.1 ap.1
Telefon: 0257/514.174, 0722-743.379

Medic specialist dermatovenerologice
l Consultații afecțiuni dermatologice: adulți și copii
l Intervenții de chirurgie dermatologică
l Terapie fotodinamică (PDT)
l Estetică medicală: terapie cu radiofrecvență,
Dermapen
l Vând porci de carne, tel. 0745-615.603.
l Execut lucrări de arat și frezat grădini, cu utilaje
mici, la prețuri negociabile, tel. 0758-333.105.
l Vând casă formată din două corpuri de clădire și
teren, în Cicir Nr.29, 90.000 euro, negociabil, tel.
0745-845.510 sau 0257/216.370.
l Formare coroană pomi fructiferi, tip vas, etc,
tăieri rodire, tel. 0727-786.186.

POCU/909/2/4/149568: „Sprijin si suport pentru dezvoltarea
ideilor de afaceri a tinerilor NEETS”
CE PROPUNEM PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs cu vârsta
cuprinsă între 16-29 ani, care nu au loc de muncă, educație sau formare profesională, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială
și a tinerilor din comunitățile marginalizate.
CUI NE ADRESĂM?
Grupul țintă va ﬁ format exclusiv tineri șomeri NEETs
înregistrați și proﬁlați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO - din cadrul ANOFM, punându-se accent pe cei din
mediul rural și pe cei aparținând minorității rromă.
CE ACTIVITĂȚI PROPUNEM PENTRU TINE?
- Servicii de informare și promovare
- Servicii de formare profesională
- Servicii de mediere pe piața muncii
- Servicii de dezvoltare a antreprenoriatului – formare
antreprenorială, servicii de consiliere și asistență în vederea

elaborării unui plan de afaceri, organizarea unui concurs de planuri
de afaceri și selectarea celor mai bune 37 de idei de afaceri –
ﬁnanțare cu o subvenție în valoare de 25.000 euro.
CE BENEFICII POȚI AVEA?
- informare și conștientizare cu privire la necesitate și
importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajarii
pe cont propriu
- susținere pentru înregistrarea și proﬁlarea în una din cele 4
categorii de ocupabilitate
- înscriere la cursurile de formare profesională oferite
- mediere pe piața muncii
- servicii de dezvoltare a antreprenoriatului
- serviciile oferite gratuit
- subvenții pentru participarea la activitățile proiectului - 1.800
ron sau 3.600 ron
- o atenție deosebită pentru tinerii NEETs din categoriile defa-

vorizate - etnici rromi, persoane cu domiciliul în mediul rural, tineri
fără studii, tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D
- îmbunătățirea nivelului de competențe în rândul tinerilor
NEETs care vor obține un certiﬁcat de caliﬁcare sau de absolvire în
cadrul cursurilor de formare profesională organizate în cadrul
proiectului
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE?
- Trebuie să ﬁi tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 si 29 de
ani
- Trebuie să ﬁi înregistrat și proﬁlat de SPO
- Trebuie să ai domiciliul sau reședința în regiunea de implementare ale proiectului, de Vest.
UNDE MĂ ÎNSCRIU?
La sediul CCIA Arad str.Closca nr.5 cam.18. Contactează-mă
la telefon 0730188298. Scrie-mi pentru detalii pe mail
adriana_demian@ccia-arad.ro
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