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De Sﬁntele Paști nimeni nu ar trebui să ﬁe trist, nimeni nu
ar trebui să plângă, toate motivele de întristare sunt acum
fără reală însemnătate în fața biruirii morții. Lumina sfântă,
miracolul ortodoxiei care dă sens vieții, reamintește că viața
e mai presus de moarte. Să ne lăsăm conduși de speranță, de
credință, de acea bunătate izvorâtă din adâncul ﬁinței noastre și să îi prețuim pe cei apropiați, pentru că doar așa ne
putem bucura de sensul pozitiv al creației și doar așa putem
înțelege menirea noastră și a lumii în această viață.
Îmi doresc ca faptele noastre să ne călăuzească corect suﬂetul, inima și mintea! Tuturor locuitorilor din Vladimirescu,
Horia, Mândruloc, Cicir, care sărbătoresc astăzi Învierea, le
urez din toată inima să se bucure de momente speciale petrecute în familie și cu prietenii. Hristos a Înviat! Paște Fericit!
MIHAI MAG, primar Vladimirescu

Vladimirescu:
AFTERSCHOOL,
la inaugurare!
Lucrările interioare la noul afterschool, situat pe Strada
6 din localitatea Vladimirescu, în sfârșit s-au încheiat! Acest
corp nou de clădire al instituției de învățământ primar va
deservi aproximativ 70 de copii care imediat după orele de
școală pot face temele sub supravegherea personalului caliﬁcat. Conﬁgurația noului centru de tip afterschool este în
suprafață totală de 322 mp, formată din parter + etaj.
La parter se aﬂă situat un hol comun, grupuri sanitare
pentru ambele sexe cât și pentru elevii cu nevoi speciale.
Tot la parter va ﬁ amenajată și sala de mese, sala profesorală
și birourile administrative.
La etaj sunt patru săli de clasă și grupuri sanitare atât
pentru fete cât și pentru băieți.

Continuare în pagina 3

„Povești
la grădiniță”
În cadrul campaniei
„Citește-mi 100 de povești”,
primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, a fost invitat să le citească câteva
povești copiilor de grădiniță.
Povestea „Copacul meu”,
scrisă de Gherda Muller, a
avut un succes fantastic,
copilașii au fost foarte
curioși, ascultând cu suﬂetul
la gură ceea ce le citea primarul nostru.

La ﬁnele întâlnirii, cei mai
mici și năstrușnici „cetățeni”
ai localității Vladimirescu,
i-au adresat primarului o
mulțime de întrebări despre
curiozitățile lor. A fost o întâlnire nemaipomenită pe
care cu siguranță micii
ascultători nu o vor uita în
grabă. „Pentru două ore, mam aﬂat în mijlocul celor
mai mici locuitori ai
localității noastre! Le-am

citit din cărți cu povești, am
răspuns la întrebări și am ascultat cu mare interes “problemele” lor! Deși timpul
era destinat în totalitate lor,
în ﬁnal eu sunt cel care am
avut cel mai mult de câștigat
prin faptul că o întâlnire cu
cei mici nu poate decât să te
încarce pozitiv!
Creștere frumoasă și
sănătoasă, dragilor!”, spunea edilul Mihai Mag.

La Grădinița cu Program Normal Nr. 2
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Informare privind autorecenzarea în cadrul procesului de Recensământ al populației și locuințelor
2022.
În acest scop la nivelul Comunei Vladimirescu
beneﬁciați de sprijinul recenzorilor pentru recenzarea asistată din cadrul Primăriei.
Informații la telefon 0257/514.111 și 0257/514.101
interior 217.
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CASĂ DE PIATRĂ

Vezeteu Florin &
Dula Roxana-Crina

Fogarași Domi
& Cozac Anamaria

Nistor Dănuț-Florin
& Trif Indiko-Marta

Costin Bogdan-Daniel &
Lucaci Emanuela-Oana

Țîru Raul-Gheorghe &
Balan Alina-Cosmina

Apetri Valentin &
Haidemac Alexandra-Paula

MICA PUBLICITATE
OFERTE DE SERVICII
l Execut lucrări de arat și frezat grădini, cu utilaje mici,
la prețuri negociabile, tel. 0758-333.105.
l Execut diverse lucrări de confecții metalice: porți, garduri,
balustrade, etc. Telefon: 0723-587.046.

l Ofer servicii de reparații radio-TV. Telefon: 0745-210.268.
l Execut orice lucrări de confecții metalice (garduri, porți,
balustrade, etc). Telefon: 0722-587.943.
l Formare coroană pomi fructiferi, tip vas, etc, tăieri
rodire, tel. 0727-786.186.

Persoanele încadrate în grad de handicap cărora le-au
expirat certificatele trebuie să le reevalueze în termen
de 90 de zile, ca urmare a încetării „Stării de Alertă”
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Arad anunță că, atât certiﬁcatele
de încadrare a copilului într-un grad de handicap
eliberate de Comisia pentru protecția copilului, cât
și certiﬁcatele de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap a căror valabilitate a expirat în perioada
de alertă, trebuie reevaluate în termenul de 90 de
zile de la încetarea stării de alertă (9 martie 2022).
Pentru evitarea situațiilor neplăcute de încetare
a drepturilor bănești cuvenite persoanelor încadrate
în grad de handicap în cazul în care certiﬁcatul de
handicap nu este reînnoit în termen de 90 de zile de
la încetarea stării de alertă, D.G.A.S.P.C. Arad
recomandă atât părinților copiilor încadrați în grad
de handicap, cât și persoanele adulte cu dizabilități

Comunicat de presă
sau aparținătorilor acestora, precum și autoritățile
locale să aibă în vedere depunerea într-un interval
optim de timp a dosarelor de încadrare în termen,
luând în calcul perioada de analizare a dosarelor în
cele două servicii de specialitate ale D.G.A.S.P.C.
Arad: Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului,
respectiv Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Arad, precum și eventualitatea ca unele dintre aceste dosare să ﬁe
incomplete,
impunându-se
completarea
documentației înainte ca acestea să ﬁe prezentate
comisiilor de evalure.
Pe această cale anunțăm beneﬁciarii acestor cer-
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tiﬁcate că pentru asigurarea continuității valabilității
certiﬁcatelor de handicap și a drepturilor aferente
acestora, este necesar ca dosarele de evaluare să ﬁe
prezentate la D.G.A.S.P.C. Arad, cu minim 60 de
zile înainte de data de 30 iunie 2022.
Informații suplimentare se pot obține telefonic
sau direct la sediul situat pe strada Iustin Marșieu,
nr. 22 A, după cum urmează
l Serviciul Evaluare Complexă a Copilului
Programări la numărul de telefon: 0257/252275,
E-mail: sec_copii_ar@dgaspc-arad.ro
l Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor
Adulte cu Handicap Arad
Programări la telefon 0257/280757
E-mail:
sec_adulti_ar@dgaspc-arad.ro;
secpah@dgaspc-arad.ro
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Vladimirescu:
AFTERSCHOOL,
la inaugurare!

Vladimirescu: Locuri de parcare
pe strada Libertății

Urmare din pagina 1

Curtea centrului dispune de un teren de baschet și două locuri special
amenajate pentru tenisul
de masă. Clădirea este prevăzută și cu o rampă pentru
persoanele
cu
deﬁciențe dar și o scară exterioară de evacuare în
situații de urgență.
„După o luptă grea și
îndelungată, administrația
locală inaugurează acest
centru spre beneﬁciul celor
mici, urmând ca în corpul
situat pe strada 6, din localitatea Vladimirescu, să se
desfășoare un program educativ de tip afterschool. Suntem
la faza de achiziție a mobilierului speciﬁc pentru
desfășurarea în condiții normale și civilizate a procesului
de învățământ de acest tip . Din toamnă aici se vor auzi
strigăte de copii și acest lucru mă bucură enorm, niciodată,
nicio investiție nu este prea mare atunci când vorbim despre educația copiilor noștri”, a spus edilul comunei, Mihai
Mag. Valoarea acestui proiect este de peste 1.000.000 lei fără
TVA, iar ﬁnanțarea este obținută de către Primăria
Vladimirescu, prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală.

În localitatea Vladimirescu, pe strada Libertății,
administrația locală a amenajat o nouă parcare. Primăria a considerat că o astfel de
investiție este foarte importantă și necesară în această
zonă deoarece traﬁcul a devenit tot mai aglomerat,
ținând cont că în acest perimetru se aﬂă mai multe cabinete medicale dar și o
farmacie. Datorită acestui
fapt au fost create mai multe
locuri de parcare de către
angajații de la serviciul de
Gospodărie Comunală din
cadrul primăriei. Administrația locală va investi în
continuare în dezvoltarea,
optimizarea și modernizarea
localităților care compun comuna Vladimirescu. Vor ﬁ
identiﬁcate zonele cele mai
intens circulate și se vor găsi
soluții potrivite în astfel de
situații, precum crearea
unor noi locuri de parcare,

ﬂuidizarea circulației și sporirea siguranței ﬁecărui
cetățean al comunei noastre.
„Am ﬁnalizat amenajarea
parcării de pe strada
Libertății din Vladimirescu,
unde am creat 14 locuri de
parcare, lucrare executată de
colegii mei din cadrul compartimentului spații verzi a
primăriei! Îmi doresc să rămână curată și îngrijită, este
un bun al tuturor, astfel noi,

administrația, ne putem
concentra pe alte zone din
comună unde să amenajăm
locuri de parcare civilizate.
Este important ca locuitorii
noștri să știe că atunci când
parchează aici sigur nu vor
coborî din mașină în noroi,
confortul urban adus aici, în
mediul rural, este o prioritate pentru mine și echipa
mea”, spunea primarul,
Mihai Mag.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Vladimirescu, Horia, Mândruloc, Cicir: Spațiile verzi
curățate, pomi și stâlpi vopsiți, iarba tunsă !
Curățenia de primăvară
continuă,
administrația
locală, exclusiv prin serviciul de Gospodărie Comunală, amenajează și îngrijește
spațiile verzi de pe raza întregii comune.
Zilele trecute au fost
văruiți pomii și stâlpii de
electricitate aﬂați pe domeniul public.
Se lucrează de zor pentru
ca zonele verzi din comuna
Vladimirescu să aibă un aspect curat și civilizat.
Într-o postare pe rețeaua
de socializare, primarul comunei, Mihai Mag, le
mulțumește tuturor acelora
care au apucat să-și întrețină
în mod civilizat terenul din
fața casei, situat pe domeniul public, să-și văruiască
pomii dar și stâlpii de electricitate, acolo unde aceștia
sunt amplasați în fața
proprietății.

Edilul are încredere și
speră ca toți aceia care încă
nu au apucat să facă această
toaletare, o vor face, astfel
încât zonele sus menționate
să aibă un aspect civilizat.
Angajații primăriei, de la
compartimentul de spații
verzi și gospodărie comunală, aﬂați pe teren, vor
vărui atât pomii cât și stâlpii
de curent.
„Suntem pe străzile principale din localitățile noastre
pentru a îngriji spațiile verzi
și pentru văruirea pomilor și
stâlpilor aﬂați pe domeniul
public. Foarte mulți cetățeni
își îngrijesc singuri spațiul
verde din fața casei iar noi
pentru asta le mulțumim! Pe
cei care n-au reușit încă să
facă acest lucru îi sprijinim,
dar suntem convinși că pe
viitor nu va mai ﬁ nevoie!”,
a scris edilul, Mihai Mag, pe
rețeaua de socializare.

Mândruloc-Cicir: Concept nou
în proximitatea Căminului Cultural
La Căminul Cultural din
localitatea Mândruloc, administrația locală amenajează o nouă și modernă
parcare. În momentul de
față lucrările sunt în plină
desfășurare. Pe lângă această
nouă parcare, și locul de
joacă pentru copii a primit o
nouă înfățișare.
Întreaga zonă va ﬁ
modernizată și va avea un
aspect nou. „Deoarece acest
punct reprezintă un interes
foarte ridicat pentru lo-

cuitorii din localitățile Mândruloc - Cicir, am decis să
punem accent pe modernizarea și optimizarea zonei.
Mai ales că pe lângă căminul
cultural, locul unde se
desfășoară o mulțime de
evenimente publice sau private, există și acest teren sintetic de sport, foarte apreciat
și care - seară de seară - este
ocupat de tinerii care practică minifotbalul. În acest
proiect de reamenajare, pe
lângă cele menționate anterior cât și locul de joacă al
copiilor, noi, administrația
locală, am prevăzut și amenajarea spațiului din fața
căminului cultural, unde vor
ﬁ montate băncuțe, stâlpi
arhitecturali de iluminat iar
spațiul verde va cuprinde
arbuști ornamentali dar și
un nou covor de gazon.”
susține primarul, Mihai
Mag.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Copiii, voluntari la curățenie
Viitorul sună bine pentru
comuna noastră! Copiii
școlilor primare de pe raza
întregii
comune
sunt
adevărați ecologiști, cu un
spirit civic dezvoltat, oferind

astfel un exemplu pozitiv
dar și o foarte bună lecție de
mediu oamenilor maturi, în
special celor care din comoditate aruncă în locuri
nepermise diferite resturi.

Cei mici s-au oferit în mod
voluntar în cadrul campaniei naționale de ecologizare,
„CURĂȚĂM
ROMÂNIA”.
Aceștia au adunat zeci de

saci plini cu deșeurile aruncate pe ici-colo sau lăsate la
voia întâmplării de cei care
nu sunt buni prieteni cu
mediul înconjurător. Au fost
curățate de gunoaie atât
străzile din localitățile comunei cât și zona de agrement
din
pădurea
Vladimirescu.
Cu acest prilej, edilul comunei le mulțumește public
celor mici și îi numește eroi.
„Odată cu derularea campaniei naționale de ecologizare “Curățăm România”,

am descoperit în comuna
noastră câțiva eroi! Aceștia
sunt elevii școlilor din
Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir care au
adunat de pe străzile
localităților și din pădurea
Vladimirescu
deșeurile
lăsate de către noi, cei mari!
Vă mulțumim din suﬂet
dragilor și mulțumim și
celor de la Retim Ecologic
Service Arad pentru sprijinul acordat în ridicarea
deșeurilor!”, amintea primarul, Mihai Mag.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Vladimirescu: Lucrările
continuă la noul parc
Se lucrează de zor la noul parc situat pe Strada 3, în Cartierul Tineretului din localitatea Vladimirescu,
ﬁind continuate lucrările rămase
neterminate la începutul iernii trecute.
Pentru că primăvara și-a intrat în
drepturi și nu se mai înregistrează
temperaturi negative pe timpul

nopții, mult așteptata fântână
arteziană se aﬂă într-o fază avansată
de amenajare, urmând ca în cel mai
scurt timp să poată ﬁ pusă în
funcțiune.
Cu siguranță aceasta va ﬁ o zonă
de maxim interes și pentru că se aﬂă
în imediata apropiere a viitoarei biserici ortodoxe, aﬂată și ea în
construcție.
Lucrările au continuat nu doar la
fântâna arteziană ci și la locul de
joacă pentru copii dar și în zona
unde se aﬂă montate instalațiile de
ﬁtness în aer liber, unde a fost
pregătită zona pentru aplicarea

Cicir: Introducerea
rețelei de apă

stratului de tartan.
„Colegii mei din cadrul serviciului de Gospodărie Comunală, au
tuns gazonul, au toaletat întregul
parc și au pornit instalația de irigare.
Și pentru că la începutul iernii nu
s-au putut continua lucrările la fântâna arteziană mult așteptată de noi
toți, temperaturile negative de peste

zi și noapte nu mai permiteau acest
gen de lucrări, iată că acum, vremea
frumoasă ne permite reluarea lucrului, motiv pentru care am decis să
accelerăm amenajarea acestui frumos și impresionant parc, ce în
proporție de 99% este gata.
Totodată a fost turnat și betonul
atât la locul de joacă pentru copii cât
și în zona unde avem montate
aparatele de ﬁtness în aer liber. În
perioada imediat următoare va ﬁ
turnat și stratul de tartan pentru a
facilita mișcarea și a preveni pe cât
mai mult posibil accidentele”, a spus
Mihai Mag, edilul comunei.

În localitatea Cicir sunt în
plină desfășurare lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă.
Zilele trecute, muncitorii care se
ocupă de executarea acestui
proiect, se aﬂau pe strada Mihail
Jora (ultima stradă pe partea
dreaptă, sensul de mers către
Deva).
Aici au fost introduse deja
conductele de apă prin șanțurile
speciﬁce iar acolo unde a fost
posibil s-au introdus conductele
prin subtraversare, acest lucru a
fost făcut de asemenea și acolo
unde rondourile din fața caselor
au fost deja amenajate.
Astfel s-a evitat pe cât mai
mult posibil săparea șanțurilor
pentru a introduce conductele de
apă potabilă dar și deranjul
provocat de acest gen de lucrare.
„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor de pe
aceste străzi, eu cred că am scăpat
deja de mai mult de jumătate din
deranj. Am rugat proiectantul

lucrării ca acolo unde este posibil,
lucrarea să se facă prin subtraversare. Știm deja, am mai spus, pentru a avea confort, de cele mai
multe ori este nevoie să existe
inițial un disconfort, pentru introducerea utilităților, iar apoi să ne
ocupăm împreună cu cetățenii de
aspectul arhitectural al acestor
străzi.
Ne străduim ca după ﬁecare
lucrare, zonele afectate să revină
cel puțin la faza inițială, de cele
mai multe ori poate chiar mai
bine. Urmează ca zilele viitoare,
cred după sărbătorile Pascale, să
intre în lucru și strada Sigismund
Toduță, locuitorii o cunosc ca
ﬁind prima stradă de pe partea
dreapta, cum se merge spre Deva.
Odată cu încheierea lucrărilor și
pe această stradă, vom închide inelul de extindere a rețelei de apă
potabilă. Mulțumim locuitorilor
de pe aceste străzi dar și
trecătorilor, pentru înțelegere!”,
spunea primarul, Mihai Mag.
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„Să nu lași să treacă o zi fără să auzi, să
vezi sau să citești ceva frumos” (Goethe)
În cadrul proiectului „Citește-mi 100 de povești”, invitatul Grădinițelor P.N. 1,
P.N. 2 și P.P. Vladimirescu a fost primarul comunei, domnul Mihai Mag
„Citește-mi 100 de povești” este un
program național pentru încurajarea
lecturii în familie și grădiniță! Din acest
program face parte și Școala Gimnazială Vladimirescu, în parteneriat cu
Asociația OvidiuRo, Ministerul
Educației și Ministerul Culturii, sub
egida proiectului „România educată”.
Copiii sunt încurajați să descifreze
tainele cărților alături de adulți, să participe la Ateliere de Lectură, să descopere lumea cu ajutorul cărților,
deoarece cărțile sunt o comoară la care
avem cu toții acces, ne deschid orizonturile, ne fac să visăm, ne ajută să ne
pregătim pentru viață.
„Insula de lectură” a fost locul de întâlnire a celor trei parteneri importanți
din viața copiilor: Grădiniță – Comunitatea locală – Familie!
Domnul primar Mihai Mag le-a citit
copiilor de la Grădinița P.N. Nr.1 Vladimirescu povestea „Recunoscători”,
scrisă de Eileen Spinelli, la Grădinița
P.N. Nr.2 Vladimirescu povestea „Copacul meu”, scrisă de Gerda Müller, iar
celor de la Grădinița P.P. Vladimirescu
povestea „Puterea cuvintelor fermecate”, scrisă de Lucia Muntean.
Copiii au primit sfaturi înțelepte din
partea domnului primar și au ascultat
cu interes poveștile.
Mulțumim domnului primar pentru
colaborare, disponibilitate și sprijin!
Director adjunct
Școala Gimnazială Vladimirescu,
Prof. învățământ preșcolar
BĂLTAN MANUELA-TEODORA

La Grădinița cu Program Normal Nr. 1

La Grădinița cu Program Prelungit

TESTARE PISA 2022
În anul 2022, Școala Gimnazială Horia (structura Școlii
Gimnaziale Vladimirescu) este una dintre cele 260 de școli
reprezentative, din România, care participă la faza
principală a studiului PISA.
PISA este cea mai amplă evaluare educațională
internațională care vizează domeniile matematicii, lecturii
și științelor, precum și gândirea creativă.
Aceasta evaluează capacitatea elevilor, cu vârsta de 15
ani, de a-și aplica cunoștințele și abilitățile pentru a rezolva
probleme și situații din viața reală.
Astfel, în data de 19 mai 2022, 5 elevi ai ȘCOLII GIMNAZIALE HORIA, născuți în anul 2006, selectați aleatoriu,
vor susține această evaluare.
Faptul că am fost selectați pentru a face parte din comunitatea PISA ne onorează și ne responsabilizează, în același
timp.
Director Școala Gimnazială Vladimirescu,
prof. RUS DANIELA-IOANA
e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oﬁcial

VLADIMIRESCU l Anul XV (serie nouă) l Nr. 9 (384) l Aprilie 2022

Comportare foarte bună a tinerilor
noștri karateka, la Târgu-Mureș !
Sâmbătă, 26 Martie 2022, la Târgu-Mureș a avut
loc „Cupa Transilvania” de karate WUKF,
competiție la care au participat 611 sportivi, de la 32
de cluburi din țară. C.S. Glogovăț 2013 a fost
reprezentat de 26 de sportivi, care au obținut 24 de
medalii (2 de Aur, 8 de Argint și 14 de Bronz), astfel:
- Biriș Casian: 1 Aur kata, 1 Argint kumite;
- Vîrciu Cătălin: 1 Aur kumite, 1 Bronz kihon;
- Pap Claudia: 1 Argint kumite echipe, 1 Argint
kihon, 1 Bronz kumite individual, 1 Bronz kata;
- Dan Diana: 1 Argint kumite echipe, 1 Argint
kata;
- Rieger Giulia: 1 Argint kumite echipe, 1 Bronz
kata;
- Codorean Iarina: 1 Argint kihon, 1 Bronz kumite;
- Jurcă Gabriel: 1 Argint kata, 1 Bronz kumite;
- Cozma Nicolas: 1 Argint kumite, 1 Bronz kata;
- Kuncz Erik: 1 Argint kata;
- Varga Andreea: 1 Argint kumite echipe;
- Băldău Rebeka: 1 Bronz kihon;

- Dascălu Izabella: 1 Bronz kihon;
- Vîrciu Eliza: 1 Bronz kumite;
- Zsigmond Bianca: 1 Bronz kumite;
- Dig Damian: 1 Bronz kumite;
- Stoica Arthur: 1 Bronz kihon;
- Zlăgnean Ștefan: 1 Bronz kata;
Echipa de kumite rotativ feminin (formată din
Rieger Giulia, Dan Diana, Pap Claudia și Varga
Andreea) s-a clasat pe locul al doilea, obținând
medalia de Argint. Au mai participat următorii
sportivi care au avut prestații foarte bune, clasările
lor ﬁind în imediata apropiere a podiumului: Rieger
Sonya, Varga Eric, Salanț Mathias, Hărșan Victor,
Vasiu Fabrizzio, Staﬁ Alexandru, Iștoc Florin,
Terheș Alexandru și Trif Remus.
Mulțumim pentru sprijin, și de această dată,
domnului primar Mihai Mag, domnului viceprimar
Ioan Plaveți, Primăriei Comunei Vladimirescu și
domnului președinte de club, Ciprian Mocan!
LAVINIA MORARU
Antrenoare

Antrenoarea Lavinia Moraru (în stânga fotograﬁei) împreună cu cei 26 de sportivi cu care
a participat la competiția „Cupa Transilvania” de la Tg. Mureș
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Luptătorii de la C.S. Glogovăț
2013 au reluat activitatea
competițională
l Mai întâi, la 26 Februarie 2022, a avut loc
„Cupa Banatului”, la Timișoara (foto dreapta), unde
s-au obținut următoarele
rezultate:
- Căldăraș Samuel:
locul I (născut în 2010, categoria 32 kg),
- Căldăraș Casian: locul
III (născut în 2009, categoria 42 kg),
- Roman Andres: locul
II (născut în 2008, categoria 57 kg),
- Rus Daniel: locul II (născut în 2005, categoria 92 kg,
U20).
l Apoi, a urmat competiția „Cupa Etatlon”, de la Lugoj,
la 19 Martie 2022, clubul participând cu patru sportivi, unde
s-au obținut următoarele rezultate:
- Căldăraș Samuel: locul I (categoria 32 kg),
- Căldăraș Casian: locul III (categoria 42 kg),
- Rus Daniel: locul I (categoria 110 kg),
Din nefericire, Roman Andres, în urma unui accident, nu
a mai putut concura.
l Pe ﬁnal de lună, mai exact la 26 și 27 Martie 2022, la
Concursul Național Școlar U17, sportivul Rus Daniel, concurând pentru C.S.Ș. Gloria Arad, la categoria 110 kg, a
obținut locul I, ﬁind declarat CAMPION NAȚIONAL la
această categorie. Acesta este un rezultat remarcabil, atât
pentru sportiv, cât și pentru clubul C.S. Glogovăț 2013.
*****

A doua medalie de aur
pentru Daniel Rus

Echipele noastre de fotbal în Campionatul Județean
n Liga a IV-a - Etapa a XV-a (12 Martie 2022):
Beliu – Sântana 0-4 (0-1), Pâncota – Ineu 0-2 (0-0),
Zăbrani – Șimand 1-0 (0-0), Socodor – Glogovăț
5-1 (2-1), Păuliș – Felnac 3-0 (1-0); etapa a XVI-a
(19 Martie): Glogovăț – Zăbrani 1-1 (0-0), Șimand
– Pâncota 1-2 (0-1), Ineu – Beliu 1-1 (1-0), Sântana
– Păuliș 2-1 (1-1), Felnac – Socodor 0-3 (0-2); etapa
a XVII-a (26 Martie): Ineu – Sântana 2-2 (1-2),
Beliu – Șimand 1-0 (0-0): Pâncota – Glogovăț 5-1
(1-0), Zăbrani – Felnac 1-0 (1-0), Socodor – Păuliș
2-0 (0-0); etapa a XVIII-a, ultima din prima fază
a competiției (2 Aprilie): Sântana – Socodor 0-3
(0-3), Păuliș – Zăbrani 1-2 (1-1), Felnac – Pâncota
5-0 (2-0), Glogovăț – Beliu 4-1 (2-1), Șimand –
Ineu 1-2 (0-1).
Clasamentul ﬁnal al sezonului regular:
1. C.S. Socodor
18 13 2 3 45-21 41p
2. Acad. Brosovszky Ineu 18 12 4 2 39-16 40p
3. Victoria Felnac
18 11 1 6 42-26 34p
4. Unirea Sântana
18 10 2 6 29-24 32p
5. Podgoria Pâncota
18 8 2 8 29-30 26p
6. C.S. Glogovăț 2013
18 7 4 7 25-34 25p
7. Victoria Zăbrani
18 6 5 7 22-25 23p
8. C.S. Beliu
18 4 4 10 25-39 16p
9. Păulișana Păuliș
18 4 3 11 19-32 15p
10. Șoimii Șimand
18 1 1 16 14-42 4p
Etapa I (16 Aprilie): Ineu - Felnac 4-0, Socodor Sântana 3-1 (Play-Oﬀ); Pâncota - Șimand 2-0, Zăbrani - Beliu 2-2, Glogovăț - Păuliș 1-3 (Play-Out).
n Liga a VI-a (Seria A) - Etapa a XII-a (12 Martie 2022): Zăbrani II – Atletico Arad 2-0, Vinga –
Mailat 4-0, Horia – Turnu 2-0, Dorobanți – Păuliș

II 0-2, Banatul Arad – Mândruloc 2-1; etapa a
XIII-a (19 Martie): Vinga – Horia 2-1, Mailat – Zăbrani II 2-1, Atletico Arad – Banatul Arad 1-6,
Mândruloc – Dorobanți 2-1, Păuliș II – Turnu 11; etapa a XIV-a (26 Martie): Dorobanți – Atletico
Arad 1-1, Banatul Arad – Mailat 3-1, Zăbrani II –
Vinga 0-1, Horia – Păuliș II 1-2, Turnu – Mândruloc 3-0; etapa a XV-a (2 Aprilie): Zăbrani II –
Horia 1-2, Vinga – Banatul Arad 3-3, Mailat –
Dorobanți 1-2, Atletico Arad – Turnu 0-4, Mândruloc – Păuliș II 0-2; etapa a XVI-a (9 Aprilie):
Horia – Mândruloc 7-0, Păuliș II – Atletico Arad
10-2, Turnu – Mailat 2-0, Dorobanți – Vinga 4-1,
Banatul Arad – Zăbrani II 5-1; etapa a XVII-a (16
Aprilie): Zăbrani II – Dorobanți 2-1, Mailat –
Păuliș II 1-4, Atletico Arad – Mândruloc 2-2, Banatul Arad – Horia 3-1, Vinga – Turnu 1-0.
Clasamentul, înaintea ultimei etape:
1. Păulișana Păuliș II
17 12 4 1 64-21 40p
2. C.S. Real Horia
17 12 2 3 70-17 38p
3. Athletico Vinga
17 10 3 4 49-24 33p
4. Banatul Arad
17 9 3 5 44-37 30p
5. Speranța Turnu
17 8 3 6 35-29 27p
6. Victoria Zăbrani II
17 8 0 9 33-53 24p
7. C.S. Dorobanți
17 5 2 10 30-47 17p
8. C.S. Atletico Arad
17 3 5 9 36-56 14p
9. Voința Mailat
17 4 1 12 16-47 13p
10. Mureșana Mândruloc 17 1 3 13 14-60 6p
În ultima etapă C.S. Real Horia va juca cu C.S.
Atletico Arad (acasă, Sâmbătă, 30 Aprilie), iar C.S.
Mureșana Mândruloc va juca cu Voința Mailat
(în deplasare, Duminică, 1 Mai).

Luptătorul DANIEL RUS, de la C.S. Glogovăț 2013 (în
fotograﬁe, împreună cu antrenorul Lazăr Ciunta), a obținut
a doua sa medalie de aur din acest an! Participând la
competiția „Cupa României” de lupte greco-romane de la
Tg. Mureș (1-3 Aprilie 2022), la categoria 110 kg, sportivul
din Vladimirescu a trecut cu bine peste toate cele patru meciuri pe care trebuia să le dispute, inclusiv ﬁnala, cu sportivul de la Oradea. Competiția de la Tg. Mureș a adus pe
saltele nu mai puțin de 400 de sportivi din țară, băieți și fete.
Succesul sportivului nostru i-a adus selecționarea pentru
lotul național de Cadeți, care se va pregăti la Bacău, pentru
competițiile internaționale care urmează să aibă loc.
CLAUDIU IACOB
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