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Aducțiunea de apă nouă, cu
un debit mult mărit este o nece-
sitate imperioasă pentru contin-
uarea dezvoltării localității
Vlad i   mi   rescu. 

La această oră nu mai pot fi
eliberate autorizații de constru-
ire din cauza afectării presiunii
apei potabile, în cazul realizării
mai multor branșamente. 

În acest moment s-a obținut
finanțarea pentru aducțiunea de
apă în comuna Vladimirescu. 

Edilul comunei ne-a comu-
nicat faptul că urmează ca acest
proiect, în valoare de aproxima-
tiv 5 milioane de lei, să intre în
linie dreaptă. 

„Este necesară o supli-
mentare urgentă a rețelei de apă
potabilă de pe raza comunei
noastre, astfel încât presiunea
apei de la robinet să nu fie
resimțită datorită nu mărului
mare de utilizatori. 

Ne dorim ca prin acest
proiect, depus prin programul
național de investiții ,, Anghel
Saligny”,  să rezolvăm această
aducțiune de apă potabilă. A
fost aprobată finanțarea pentru

această lucrare, urmând ca într-
un timp scurt să trecem la faza
de proiectare și execuție a aces-
teia”, a declarat primarul co-
munei Vladimirescu, Mihai
Mag.

VLADIMIRESCU: Aducțiunea 
de apă a primit undă verde!

La Mândruloc, în zona dispensarului medical și a farmaciei
din localitate, au fost amenajate prin decizia administrației lo-
cale, atât o parcare cât și un spațiu verde. Astfel s-au creat locuri
de parcare pentru cei care vin cu mașina la dispensarul din lo-
calitate ori la farmacia din proximitatea acestuia. 

În urma efectuării lucrărilor, întreaga zonă a primit practic
o nouă înfățișare. Înaintea amplasării rulourilor de gazon a fost
introdus și sistemul de irigat dar au fost montați și stâlpii de
iluminat arhitectural. „Mulțumesc colegilor de la spații verzi
din cadrul primăriei care au executat această lucrare. Îmi doresc
ca această zonă să rămână curată și să aibă tot timpul un aspect
civilizat. Noi, administrația locală, amenajăm și menținem pe
cât mai mult posibil, aspectul dar și curățenia acestor locuri. Pe
lângă acest lucru, rog cu acest prilej și cetățenii comunei să fie
responsabili, să arunce gunoiul și peturile în locurile special
destinate colectării deșeurilor. Există un proverb care îmi place
să îl folosesc mereu „Omul sfințește locul” și acest lucru se
poate vedea acolo unde sunt oameni gospodari”, a punctat pri-
marul comunei, Mihai Mag.

MÂNDRULOC: 
Amenajare parcare 

și spațiu verde, 
în fața Dispensarului!

Parcare amenajată în fața Dispensarului din Mândruloc...

... și un frumos covor de iarbă, cu sistem automat de irigare

În parcul Victoria din Vladimirescu s-a
desfășurat prima ediție a „Vladimirescu Picnic
Weekend”, un eveniment desfășurat în organi-
zarea Primăriei Vladimirescu și a Casei de
Cultură din comună. 

Au fost trei seri de poveste (22-24 Iulie), eveni-
ment de care s-a bucurat un număr foarte mare
de oameni, au socializat, au ascultat muzică bună,
și-au răsfățat papilele gustative cu burgeri de tot
soiul, legume și carne la plită, clătite uriașe,
cartofi spiralați, porumb fiert, înghețată, sucuri,
bere artizanală, bere normală, limonadă, pros-
ecco. 

Pe lângă toate acestea cei mici au avut parte
de un uriaș tobogan, de picturi pe față și multe
alte jocuri distractive. Totul ornat ca-n povești cu
lămpi retro care au dat un farmec aparte momen-
tului. Concertele invitaților din fiecare seară dar
mai ales a celor de la Q Band, au fost
excepționale, au antrenat într-atât atmosfera încât
majoritatea celor prezenți au început să danseze.
,,Ne bucură faptul că această idee a avut un real
succes iar ,,picnicul” va deveni o tradiție, în
fiecare an, în luna iulie, atunci când vom avea pic-
nicul din Vladimirescu”, a spus primarul co-
munei, Mihai Mag.

„VLADIMIRESCU 
PICNIC WEEK-END”

Mai multe fotografii de la
acest eveniment, în pagina 8
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Tichetul social pe suport electronic, acordat conform
Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.
63/3033 – privind unele măsuri temporare pentru acor-
darea de sprijin material categoriilor de persoane aflate
în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de
sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire
a acestuia, cu modificările și completările ulterioare –
are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile
cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acorda-
rea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru
achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asi-
gurarea de mese calde.

n Cine poate primi tichetele/coucherele sociale?
A) Pensionarii ale căror venituri nete lunare sunt mai

mici sau egale cu 1.500 lei.
B) Persoanele încadrate în grad de handicat grav, ac-

centuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii
sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.

C) Familiile cu cel puțin 2 (doi) copii în întreținere,
ale căror venituri nete lunare pe membru de familie
sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

D) Familiile monoparentale, ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale
cu 600 lei.

E) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social.
Beneficiarii vor fi indentificați de Casa Națională pe

Pensii Publice (C.N.P.P.) și Agenția Națională pentru
Plăți și Inspecție Socială (A.N.P.I.S.).

Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puțin 2 (doi)
copii în întreținere, precum și familiile monoparentale,
indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale
căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt
mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de
alocație pentru susținerea familiei, pot solicita acorda-
rea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin de-
punerea unei cereri și a unei declarații pe propria
răspundere la Compartimentul de Asistență Socială din
cadrul Primăriei Vladimirescu.

n Cum vor fi livrate tichetele sociale pe suport
electronic?

Tichetele sociale pe suport electronic vor fi livrate
de Poșta Română și vor fi alimentate automat cu câte
250 de lei, la fiecare două luni.

n Cum se utilizează tichetele sociale pe suport
electronic?

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport
electronic pentru produse alimentare și mese calde
NUMAI ÎN REȚEAUA UNITĂȚILOR AFILIATE, pe
baza actului de identitate/carte de identitate provizorie,
după caz.

n Ce documente sunt necesare pentru acordarea ti-
chetelor sociale pe suport electronic?

- cererea și declarația pe propria răspundere pentru
solicitarea tichetului social pe suport electronic, pentru
alimente/masă caldă – familie cu copii și persoanele fără
adăpost;

- actele de identitate ale membrilor familiei (în ori-

ginal și copie);
- certificatele de naștere ale copiilor (în original și

copie), care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
- documente privind starea civilă (certificat de căsă-

torie, certificat de deces, sentință de divorț);
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este

arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare
de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de liber-
tate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz,
alte acte doveditoare privind componența familiei
(după caz);

- documente privind veniturile nete realizate în ul-
tima lună (venituri din pensii, venituri din salarii și asi-
milate salariilor, indemnizații, venituri din cedarea
folosinței bunurilor, vanituri din activități Agricole, ve-
nituri din alte surse);

- dosar-plic.

n Alte informații utile:
l Banii pot fi utilizați în termen de maxim 12 luni

de la data fiecărei alimentări.
l Nu se pot retrage bani de pe aceste tichete electro-

nice și nu pot fi schimbate în bani.
l Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utili-

zate doar pe teritoriul României, în termenul de valabi-
litate și numai pentru achiziționarea de produse
alimentare și de mese calde.

l Nu se primește rest în bani la folosirea tichetelor
sociale.

Amănunte importante despre 
„tichetul social pe suport electronic”

De Ziua Copilului, la 1 Iunie 2022, a fost mare săr bătoare la Horia, acolo
unde există un grup de tineri care au Asociația ,,Noi pentru viitor”, iar în acest
an au organizat a 4-a ediție cu și despre ziua copilului. 

Aceștia se implică activ și în alte proiecte sociale, motiv pentru care nu
putem decât să-i felicităm, să le mulțumim și să-i îndemnăm și pe alții să ia ex-
emplu pozitiv. Părinții celor mici din satul aparținător comunei noastre, Horia,
au fost încântați de felul în care a fost organizată această sărbătoare!

HORIA: distracție la maxim pentru cei mici!
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Platoul situat în fața Cimitir-
ului din localitatea Cicir a
căpătat o față nouă. Aici,
administrația locală a decis că
este foarte utilă amenajarea
unui loc civilizat de parcare,
deoarece sunt foarte mulți cei
care vin cu mașinile personale,
fie la mormintele celor plecați
dintre noi, fie la serviciile de
priveghi sau pentru a conduce
pe ultimul drum pe cineva
cunoscut și drag. 

De asemenea, au fost
plantați și aproximativ 40 de
arbuști ornamentali, au mai fost
montați și 6 stâlpi de iluminat
arhitectural. „Ne-am dorit ca

această zonă să primească un
aspect îngrijit, am considerat că
este foarte de importantă o par-
care într-un loc precum acesta. 

Colegii mei de la spații verzi
au montat și câțiva stâlpi de ilu-
minat arhitectural și au plantat
arbuști ornamentali, pe care
deocamdată îi udăm noi, prin
Serviciul de Gospodărie Co -
munală. În  momentul de față,
aceștia nu beneficiază de un sis-
tem de irigat automat. 

M-aș bucura foarte mult
dacă s-ar găsi voluntari care să
îi ude periodic, până ce vor mai
crește puțin”, spunea edilul,
Mihai Mag.

CICIR: Parcare nou-amenajată în fața Cimitirului!

Strada Aleea Îngustă, din cartierul
Hanefeld, localitatea Vladimirescu, a
primit o nouă înfățișare. Locuitorii care
au casele pe această stradă se pot bucura
de acum de condiții normale pentru
circulația pe drumurile publice. 

Pe lângă această stradă, a fost
asfaltată și o parte din strada Cuza Vodă.
„Am finalizat o lucrare care nu a fost
mare, dar a fost foarte complicată.
Această zonă nu a beneficiat niciodată
de vreo lucrare de amenajare. Mi-am
dorit să ajungem și aici cu asfaltarea,
pentru ca toți cetățenii care locuiesc sau
tranzitează această stradă să aibă parte
de condiții civilizate și normale pentru
zilele noastre. Acum că strada este

asfaltată, urmează ca de aici să ne
mutăm cu șantierul pe strada Aleea
Comerțului, lângă Biserica Greco-
Catolică, lucrare cel puțin la fel de
complicată”, a declarat edilul, Mihai
Mag.

A fost demarat proiectul de as-
faltare al străzilor din Cartierul Flo-
rilor, situat în localitatea
Vladimirescu. De asemenea, au mai
fost asfaltate: Aleea Pompierilor,
strada I. B. Deleanu și, parțial, strada
Macilor. 

Conducerea primăriei își dorește
ca toate străzile din cartier să fie asfal-
tate integral până la finele acestui an.
„Am început asfaltarea străzilor situ-
ate în Cartierul Florilor din
Vladimirescu. Ne dorim ca toate cele
12 străzi, din acest cartier să fie asfal-
tate până la sfârșitul acestui an. Avem
în vedere și faptul că aici avem intro-
duse, deja, toate utilitățile”, a declarat
edilul comunei, Mihai Mag.

VLADIMIRESCU: Strada „Aleea
Îngustă” a fost asfaltată!

VLADIMIRESCU: Străzi asfaltate 
și în Cartierul Florilor!

Parcarea surprinsă la ceas de seară... ... și pe timpul zilei
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

La Baza Sportivă din Vladi -
mirescu a fost amenajată în-
treaga parcare. Pentru că
sportul aduce la stadion foarte
mulți împătimiți, intenția a fost
de amenajare corectă și aerisită
a unei mari zone de parcare
marcată, în proximitatea sta-
dionului. 

S-a dorit prin aceste noi
locuri de parcare și o fluidizare
a circulației, astfel încât strada
Revoluției, reabilitată, să nu fie
afectată de autoturismele par-
cate cu prilejul evenimentelor
sportive. 

„Am finalizat parcarea din
fața Bazei Sportive din
Vladimirescu. Sunt un adept al
sportului și știu cât de impor-
tante sunt locurile de parcare
pentru cei care frec ventează
punctele de interes sportiv. Prin
faptul că am amenajat această
parcare, am dat un aspect prim-
itor și civilizat întregii zone. S-
au plantat arbuști ornamentali
și gazon între gardul care
delimitează stadionul de par-
carea propriu-zisă. A fost mon-
tat și un sistem subteran de
irigare pentru ca această zonă
verde să se mențină pe tot par-
cursul anului. Odată ce au fost
terminate lucrările la parcare, s-
a turnat un covor asfaltic pe
strada Revoluției deoarece se
afla într-un stadiu avansat de
degradare”, a spus Mihai Mag,
primarul comunei Vladi -
mirescu.

VLADIMIRESCU: Baza Sportivă 
are o parcare nou-amenajată !

Pe strada Gării și strada Pro-
gresului din Vladimirescu au
fost montate corpuri de ilumi-
nat nocturn. Existau locuri în
care trotuarele și pistele pentru
biciclete nu erau suficient de
bine luminate pe timp de
noapte, acest lucru putând să
creeze probleme celor care
circulă pe aici. 

Aceste străzi sunt foarte cir-
culate de pietoni cât și de către
bicicliști, fapt care a determinat
să se găsească soluții care să
prevină producerea unor eveni-
mente neprevăzute. „Am mon-
tat corpuri de iluminat
suplimentare, atât pe strada
Gării cât și pe strada Progresu-

lui. S-a considerat că este
necesară montarea acestora
pentru siguranța cetățenilor din
localitate. Fiind două străzi
foarte circulate în localitatea
noastră și pe timp de noapte,
am dorit să prevenim eveni-
mentele neplăcute care se pot
produce datorită lipsei ilumi-
natului. Mă refer aici la anumite
accidente sau poate chiar
infracțiuni. Există cetățeni care
vin de la schimbul doi dar sunt
și care merg la schimbul trei,
acest lucru se întâmplă după
ora 22, știm cu toții că în marea
parte a anului, la această oră
este  deja întuneric”, spunea pri-
marul, Mihai Mag.

VLADIMIRESCU: Trotuare mai luminate !

Aspectul modern și de bun-gust al parcării de la Baza Sportivă din Vladimirescu, unde și gardul exterior a fost schimbat

După ce vor crește, pomii plantați vor da umbra necesară, 
dar și un aspect sănătos Bazei Sportive S-a asfaltat și drumul care duce la Baza Sportivă

S-a pus accentul pe o mai mare siguranță a pietonilor care circulă la ore de seară
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Deși suntem în plină vacanță de vară, activitatea dan -
satorilor de la Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” din
Vladi mirescu nu cunoaște momente de pauză. 

Pe lângă repe tițiile din zilele de Luni și Miercuri, care
se țin pe scena Casei de Cultură din Vladi mi rescu,
dansatorii primesc invitații de a participa la diferite mani -

festări culturale, care sunt onorate cu promptitudine, iar
acolo unde urcă pe scenă, dansatorii - coordonați de
Adrian Balog (coregraf-instructor) și Diana Giurgiu (direc-
tor Casa de Cultură Vladi  mirescu) - primesc apla uze la scenă
deschisă, adu când un bun renume comunei.

În perspectivă, Ansamblul urmează să participe, în

luna August, la două evenimente importante: mai întâi, la
Mioveni, unde sunt invitații de onoare ai Festivalului
Național de Folclor (au obținut „Trofeul Festivalului”, anul
trecut, iar acum urmează să susțină un recital de gală), apoi
urmează o deplasare mai lungă, peste hotare, tocmai în Al-
bania, la un festival internațional de folclor.

Activitate intensă pentru Ansamblul
„Florile Mureșului” Vladimirescu !

Șimand 2022: Serbarea câmpenească „Ieșitul la treierat”

Șiria 2022: Zilele Comunei

17 Iulie 2022: Festivalul „Târgul de fete de pe Muntele Găina”

Fotografiile de la Muntele Găina au fost realizate de Vasile Sârb,
de la Centrul Județean de Cultură „Augustin Bena” Alba

31 Iulie 2022: Zilele comunei Secusigiu

În fotografia din dreapta,
RĂZVAN NUȚIU (locul al II-lea la
secțiunea „Soliști vocali”), alături
de CARINA POPA, din partea
Ansamblului „Florile Mureșului”
(cu Diploma și trofeul pentru locul I,
obținute la secțiunea „Ansambluri
folclorice”), la finalul „Spectacolu-
lui-Concurs pentru Copii și Tineri
interpreți «Floare de Câmpie»”, de
la Curtici (15 Iunie 2022).

Locul 1 pentru Grupa 7-12 ani, la Curtici !

Grupa de vârstă 7-12, în fotografiile de grup, la Curtici
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Casă

de

piatră Popa Aurel-Andrei 
& Tămaș Lidia-Damaris

Băluță Raul-Alexandru & 
Calinovici Camelia-Viorica

Mitrea Alexandru-Ioan 
& Meleru Andreea

Vîrtaci Alexandru-Thomas
& Gruie Bianca-Petronela

Popa Nicolae-Viorel 
& Iliesi Astrid-Denisa

Făt Emanuel-Sebastian 
& Pap Delia-Emanuela

Kiraly Mark
& Kondrat Alexia

Pașca Claudiu-Alexandru
& Moț Melisa

Rădoi Claudiu-Cornel 
& Zakai Cristina

Manasia Ionuț-Andrei
& Mateiu Daiana

Prodaniuc Andrei-Ioan &
Hodăjeu Daiana-Georgiana

l Vând casă în Vladimirescu (gră dină de 1.350 mp), pe str. Reformei 10, preț convenabil; tel. 0756-301.942.
l Vând uși și geamuri comandate, congelator Fram cu sertare; tel. 0772-298.715.
l Vând grâu în Vladimirescu, str. Eminescu nr.15; tel. 0357/411.182.
l Angajăm 2 manipulanți și un operator telescop frontal, pentru bază de cereale din Vladimirescu; tel. 0745-

106.165.
l Ofer servicii pentru îngrijire copil, inclusiv dus și adus de la Grădiniță sau Școală, în funcție de necesități;

ofer seriozitate; tel. 0741-456.127.
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 re parații 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.
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n Etapa I (12.9.2021, arbitru: Darius Leah): Dorobanți – Horia 3-
7 (1-4): Alba (18, 37, 52), Scripciuc (19), Rașca (26), Ilea (76), Merca
(78). Au jucat: Ignat – Mocan, Negru, Sima, Merca, V. Pele, Rașca, F.
Dărău, Alba, Scripciuc (65, Stochiță), Morariu (65, Ilea).

n Etapa a II-a (18.9.2021, arbitru: Gheorghe Palcu): Horia – Mailat
12-0 (5-0): Rașca (20, 21, 40, 59, 82), Merca (25, 90), Alba (45, 60, 72,
88m 90+2). Au jucat: Salanț – Mocan (77, Maier), Negru, Sima (60,
Crișan), Merca, V. Pele, Rașca, Alba, Scripciuc (70, Ilea), Stochiță (69,
Mavriche), Pavel (69, Franț).

n Etapa a III-a (26.9.2021, arbitru: Alexandru Gornic): Turnu –
Horia 2-4 (1-2): Merca (26), Alba (34, 62), Ilea (90). Au jucat: Salanț –
Mocan, Negru, Sima, Merca, V. Pele (77, F. Dărău), Rașca (46, Rota-
riu), Alba, Stochiță (83, Ilea), Crișan (46, Horvat), Morariu (83, Franț).

n Etapa a IV-a (2.10.2021, arbitru: Cătălin Iova): Horia – Vinga 3-
1 (1-0): Rotariu (43), Alba (65), Merca (69). Au jucat: Ignat – Mocan,
Negru, Sima (20, Horvat), Merca (75, Ilea), V. Pele (21, D. Pele),
Rașca, Alba (81, Franț), Morariu, Rotariu, Scripciuc.

n Etapa a V-a (10.10.2021, arbitru: Nicolae Iacob): Păuliș II – Horia
1-1 (1-1): Alba (34). Au jucat: Ignat – Mocan, Negru, V. Pele, Rașca,
Alba, Scripciuc, Stochiță, Pavel, Merca (77, Ilea), Horvat (64, Bîlc).

n Etapa a VI-a (16.10.2021, arbitru: Ionuț Nicoraș): Horia – Ză-
brani II 9-1 (4-0): Merca (18, 81, 86), Rașca (19, 54, 56), Alba (26),
Pavel (28), D. Pele (74). Au jucat: Ignat (75, Salanț) – Mocan (64, Mo-
rariu), Negru, Merca, V. Pele, Rașva, Alba, Scripciuc (64, Bîlc),
Stochiță (70, D. Pele), Pavel, Horvat (70, F. Dărău).

n Etapa a VII-a (24.10.2021, arbitru: Loredan Bogdan): Mândruloc
– Horia 0-4 (0-3): Alba (9, 45, 71), Mocan (34). Au jucat: Ignat – Mocan,
Negru, Merca, V. Pele, Rașca, Alba (87, D. Pele), Scripciuc (85, Franț),
Stochiță (49, Rotariu), Pavel, Ilea (46, Horvat).

n Etapa a VIII-a (30.10.2021, arbitru: Roland Sandu): Horia – Ba-
natul Arad 4-0 (2-0): Merca (27), Marcă (30, autogol), Alba (47), Rașca
(63). Au jucat: Ignat (83, Goia) – Mocan, Merca, V. Pele, Rașca, Alba,
Scripciuc (68, F. Dărău), Stochiță (58, Bîlc), Pavel (70, Mavriche), Hor-
vat, Negru (83, Franț).

n Etapa a IX-a (6.11.2021, arbitru: Roland Sandu): Atletico Arad –
Horia 0-7 (0-2): Rașca (7, 52, 85), Alba (30), Stochiță (57), Horvat (69,
74). Au jucat: Salanț – Mocan, Negru, V. Pele, Stochiță (68, F. Dărău),
Pavel (74, Franț), Scripciuc (74, Mavriche), Alba, Rașca, Merca (46,
Horvat), Rotariu (68, D. Pele).

n Etapa a X-a (13.11.2021, arbitru: Sebastian Mako): Horia –
Dorobanți 5-1 (3-0): Rașca (3), Alba (12, 47), Merca (25), F. Dărău
(89). Au jucat: Ignat – Mocan, Negru, V. Pele (74, Maier), Stochiță (82,
Mavriche), Pavel (64, F. Dărău), Scripciuc (64, D. Pele), Alba, Rașca,
Merca, Horvat (64, Morariu).

n Etapa a XI-a (20.11.2021, arbitru: Roland Sandu): Mailat – Horia
0-0. Nu sunt publicate formațiile celor două echipe pe site-ul A.J.F. Arad.

n Etapa a XII-a (12.3.2022, arbitru: Sebastian Mako): Horia –
Turnu 2-0 (0-0): Alba (66), V. Pele (70). Au jucat: Ignat – Negru, Cio-

banu (77, Ilea), Mocan, Scripciuc (46, Rotariu), Stavilă (90+2, Mavri-
che), Stochiță (77, Morariu), V. Pele, Alba, Rașca, F. Dărău (46, Pavel).

n Etapa a XIII-a (20.3.2022, arbitru: Radu Bîtea): Vinga – Horia
2-1 (1-1): Ilea (16). Au jucat: Ignat – Negru, Ciobanu, Mocan, Stavilă,
Pavel (76, Scripciuc), Ilea (83, D. Pele), Stochiță, Alba, Rașca, V. Pele.

n Etapa a XIV-a (26.3.2022, arbitru: Sebastian Mako): Horia –
Păuliș II 1-2 (1-0): Alba (25). Au jucat: Salanț – Negru, Mocan, Pavel
(85, F. Dărău), Ciobanu (88, Morariu), Stochiță, Rașca, Alba, V. Pele,
Stavilă, Rotariu (85, Ilea).

n Etapa a XV-a (3.4.2022, arbitru: Flavius Dreghici): Zăbrani II –
Horia 1-2 (0-1): Sto chiță (16), Alba (80). Au jucat: Ignat – Negru,
Mocan, Pavel (51, D. Pele), Stavilă, Alba, V. Pele, Ilea (27, Rașca), Cio-
banu (83, Maier), Stochiță, Rotariu.

n Etapa a XVI-a (9.4.2022, arbitru: Pavel Vesa): Horia – Mândru-
loc 7-0 (2-0): Alba (1, 26, 48, 88), V. Pele (75), D. Pele (77), F. Dărău
(82). Au jucat: Ignat – Negru, Mocan, Stavilă (70, Mavriche), Stochiță
(74, Bîlc), Alba, V. Pele, Ciobanu (70, Crișan), Rașca (24, F. Dărău),
Scripciuc, Muscan (46, D. Pele).

n Etapa a XVII-a (17.4.2022, arbitru: Andrei Pantea): Banatul Arad
– Horia 3-1 (2-0): Rașca (90+3). Au jucat: Ignat – Negru, Mocan, Sta-
vilă, Stochiță, Alba, V. Pele (84, Crișan), Ciobanu (69, Sima), Scripciuc
(46, Bîlc), Rașca, Pavel (72, D. Pele).

n Etapa a XVIII-a (30.4.2022, arbitru: Dionisie Rus): Horia – At-
letico Arad 6-1 (4-0): Bîlc (5), Stochiță (17), V. Pele (35), Alba (42, 85),
Rașca (84). Au jucat: Salanț – Negru, Stavilă, Ciobanu (46, Mavriche),
Scripciuc, V. Pele, Stochiță (86, D. Pele), Alba, Rașca (86, F. Dărău),
Bîlc (46, Crișan), Pavel (65, Maier).

n Etapa a XIX-a (7.5.2022, arbitru: Sebastian Mako): Horia – Atle-
tico Arad 4-1 (1-1): Stochiță (30), V. Pele (58), F. Dărău (69), Bîlc (73).
Au jucat: Ignat – Mocan, Stavilă, Scripciuc, Ciobanu, Stochiță (53, F.
Dărău), Rotariu (76, Crișan), V. Pele, D. Pele (64, Pavel), Rașca, Alba
(46, Bîlc).

n Etapa a XX-a (15.5.2022, arbitru: Ionel Deac): Păuliș II – Horia
1-3 (1-1): Rașca (37), Stochiță (63), Alba (84). Au jucat: Ignat – Mocan,
Stavilă (78, F. Dărău), Scripciuc, Ciobanu (78, Sima), Stochiță (90, D.
Pele), V. Pele, Rașca, Alba (90+2, Maier), Negru, Rotariu (90, Bîlc).

n Etapa a XXI-a (21.5.2022, arbitru: Danel Tal): Horia – Mândru-
loc 6-1 (1-1): Stochiță (36, 53), Bîlc (47), Alba (68, 86, 90). Au jucat:
Salanț – Mocan, Negru (33, Pavel), Scripciuc, Ciobanu (46, Bîlc), Sta-
vilă (78, Franț), Stochiță (65, D. Pele), V. Pele, Sima, F. Dărău (65,
Maier), Alba.

n Etapa a XXII-a (28.5.2022, arbitru: Alexandru Vesa): Horia –
Vinga 4-2 (3-0): V. Pele (23), Stochiță (29, 47), Alba (33). Au jucat:
Ignat – Mocan, Negru, Scripciuc, Ciobanu, Stavilă, Stochiță, V. Pele,
Alba (72, Crișan), Rașca, Bîlc (66, Pavel).

n Etapa a XXIII-a (5.6.2022, arbitru: Gabriel Hărduț): Turnu –
Horia 1-6 (1-3): Sto chiță (11), Rașca (18, 55, 66), Alba (44, 69). Au jucat:
Ignat – Mocan, Negru, Scripciuc (46, Sima), Ciobanu (89, Crișan),

Stavilă, Sto chiță, V. Pele, Alba, Rașca, F. Dărău (62, D. Pele).
n Etapa a XXIV-a (11.6.2022, arbitru: Cristian Coroban): Horia –

Banatul Arad 2-0     (1-0): Alba (23), Stochiță (79). Au jucat: Ignat –
Mocan, Negru (11, Pavel), Scripciuc, Ciobanu (85, Crișan), Stavilă,
Stochiță, V. Pele, Alba, Rașca, Bîlc.

n Etapa a XXV-a (19.6.2022, arbitru: Daniel Tal): Zăbrani II –
Horia 0-3 (omologare la „masa verde”; pe teren 0-0). Au jucat: Ignat –
Mocan, Scripciuc, Ciobanu, Stavilă, Alba, Rașca, Bîlc (60, Rotariu),
Crișan, Pavel, F. Dărău (60, D. Pele).

n Etapa a XXVI-a (22.6.2022, arbitru: Răzvan Măstăcan): Horia –
Dorobanți 5-0 (2-0): Stochiță (16), Alba (21, 59, 65), V. Pele (90). Au
jucat: Salanț – Scripciuc (72, Franț), Ciobanu, Stavilă, Alba, Rașca,
Crișan (57, Rotariu), Pavel, Stochiță (31, Bîlc), V. Pele, F. Dărău (46,
D. Pele).

n Etapa a XXVII-a (25.6.2022, arbitru: Alexandru Vasi): Mailat –
Horia 1-3 (0-2): Rotariu (14), Rașca (18, 54). Au jucat: Ignat – Negru
(25, Pavel), Scripciuc (88, Maier), Ciobanu (46, Crișan), Stavilă (46,
D. Pele), Alba, Rașca, Stochiță, V. Pele, Mocan, Rotariu (72, Bîlc).

Drumul spre victorie !

Bucuria jucătorilor de la C.S. Real Horia, după meciul de la Mailat (scor 3-1), 
care le-a adus promovarea ca lideri ai Seriei A (foto: sportarad.ro)

C.S. Real Horia a promovat în Liga a V-a, de pe primul loc în Seria
A din „Promoție”, reușind, în ultima etapă, să ia fața echipei
Păulișana Păuliș II, cu care s-a aflat în permanentă dispută

Clasamentul final al Campionatului
Județean Liga a VI-a (Seria A)

Prima fază a competiției:
1. Păulișana Păuliș II 18  13  4    1   66-21   43p
2. C.S. Real Horia 18  13  2    3   76-18   41p
3. C.S. Athletico Vinga 18  10  3    5   49-26   33p
4. Speranța Turnu 18    9  3    6   38-29   30p
5. A.F.C. Banatul Arad 18    9  3    6   45-39   30p
6. Victoria Zăbrani II 18    8  0  10   33-56   24p
7. C.S. Dorobanți 18    6  2  10   32-48   20p
8. Voința Mailat 18    5  1  12   22-49   16p
9. C.S. Atletico Arad 18    3  5  10   37-62   14p

10. Mureșana Mândruloc 18    1  3  14   16-66     6p
A doua fază a competiției:
1. C.S. Real Horia (41) 9    9  0  0     36-  7   68p
2. Păulișana Păuliș II (43) 9    8  0  1     43-10   67p
3. C.S. Athletico Vinga (33) 9    6  1  2     47-10   52p
4. A.F.C. Banatul Arad (30) 9    5  1  3     30-14   46p
5. Speranța Turnu (30) 9    2  4  3     27-29   40p
6. Victoria Zăbrani II (24) 9    1  2  6     13-43   29p
7. C.S. Dorobanți (20) 9    1  2  6       9-30   25p
8. Voința Mailat (16) 9    1  3  5       7-23   22p
9. Mureșana Mândruloc (6) 9    4  0  5     27-49   18p

10. C.S. Atletico Arad (14) 9    0  3  5     10-31   17p
* Între paranteze: punctajul cu care echipele au intrat

în a doua fază a competiției. Echipele Horia, Păuliș II și
Vinga (din Seria A), respectiv Sebiș, Sintea-Mare și Sin-
tea-Mică (din Seria B) au promovat în Liga a V-a.

După disputarea a 27 de
etape (3 tururi a câte 9 etape
fiecare), într-o serie cu 10
echipe participante, C.S.
REAL HORIA și-a văzut
visul cu ochii: A PROMO-
VAT ÎN „ONOARE”! 

Ambiția băieților antre-
norului Marian Trif a fost
aceea de a termina pe primul
loc, iar pentru asta au tre-
buit să ducă o luptă acerbă
cu echipa a doua din Păuliș. 

Iată și datele statistice
ale celor 27 de meciuri ju-
cate de C.S. Real Horia în
ediția 2021/2022, cu marca-
torii și a jucătorilor care au
intrat pe teren...
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„VLADIMIRESCU PICNIC WEEK-END”

Au fost trei seri de distracție, voie-bună și socializare în Parcul Victoria din Vladimirescu


