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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
CĂMINUL CULTURAL PRINDE FORMĂ DE LA O ZI LA ALTA
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și dotare Așezământ cultural al orașului
Pâncota sunt în plină desfășurare.
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proporție de 90%, iar în această perioadă se
lucrează intens la interioare. Este construită
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REABILITARE STRĂZI

În ultimele săptămâni, Pâncota a avut parte de cel mai
mare ritm de asfaltare. Munca în acte de mai bine de 2 ani, a dat
în sfârșit roade, atât spre satisfacția noastră, a celor din primărie,
cât și a locuitorilor orașului nostru. Au fost asfaltate străzile:
Gării, Constantin Brâncoveanu, Câmpiei, continuare Strada 6
Măderat și Spiru Haret. Pe strada Spiru Haret au fost amenajate
parcări laterale, iar în acest moment se lucrează la montarea unei
balustrade între șosea și scări, pavarea în continuarea aleii și
extinderea iluminatului public între străzile Văii și Dragalina.
Continuăm cu asfaltarea în Măderat, pe Strada 10, legătură între
centru și Strada 6.
În cadrul Proiectului pe fonduri guvernamentale, unde
sunt cuprinse modernizarea celor 12 străzi, s-a turnat primul strat
de asfalt pe strada 1 Mai, ultima stradă rămasă neasfaltată din
acest proiect. Pe celelalte străzi din acest proiect se continuă cu
amenajarea acostamentelor.
Pe această cale, vreau să mulțumesc locuitorilor de pe
aceste străzi pentru înțelegerea arătată față de disconfortul creat
în execuția lucrărilor.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN PÂNCOTA
Învățământul este unul dintre sectoarele de
maximă importanță din viața oricărei comunități
umane, deoarece pregătește noile generații pentru
integrarea în societate, ca urmare, în România,
învățământul este considerat o prioritate națională.
În perioada actuală, toate sectoarele parcurg
un traseu dificil, datorită pandemiei de coronavirus,
iar învățământul nu face excepție de la aceasta. Din
12 martie 2020, cursurile din învățământ au fost
suspendate. Cu toate acestea, dascălii nu au pierdut
contactul cu elevii și au desfășurat activități de
învățare online. În perioada 12 martie – 3 aprilie
2020, aceste activități au fost desfășurate din
inițiativa cadrelor didactice și au avut un caracter
facultativ. Însă după vacanța de primăvară,
activitatea în sistemul de învățământ a fost
reglementată prin Ordinul Ministerului Educației și
Cercetării nr. 4135 din 21 aprilie 2020, iar lecțiile
online s-au desfășurat conform unor planificări.
În perioada 18 mai – 29 mai 2020 se va
încheia situația școlară la învățătură și purtare a
elevilor de la toate nivelele de învățământ.
În perioada 2 iunie – 12 iunie 2020, se reiau
cursurile pentru clasele care finalizează ciclul
gimnazial și liceal, dar această scurtă perioadă este
dedicată numai pregătirii examenelor naționale de
Evaluare Națională la elevii de clasa a VIII-a și de
Bacalaureat la elevii de clasa a XII-a; așadar se vor
desfășura activități doar pentru disciplinele de
examen. Participarea elevilor la aceste activități nu
este obligatorie, ci este opțională, iar cei care nu
doresc să participe, vor beneficia în continuare de
activități de pregătire online.
Activitățile didactice din această perioadă sunt
reglementate de Ordinul Comun al Ministerului
Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății cu
nr. M.E.C. 4220/08.05.2020 și nr. M.S.
769/08.05.2020. Conform acestui ordin, la Liceul

Teoretic Pâncota a fost elaborată o procedură
operațională aprobată de Consiliul de Administrație,
prin care se stabilește în cel mai mic amănunt modul
de desfășurare a tuturor activităților din școală.
Liceul Teoretic Pâncota a întreprins o serie de
măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu
SARS CoV2: au fost achiziționate diferite materiale:
termometre cu infraroșu pentru determinarea
temperaturii persoanelor care intră în școală, gel
dezinfectant și dozatoare la toate intrările clădirilor
școlii și la ieșirea din grupurile sanitare, autocolante
și afișe cu regulile care trebuie respectate de către
toate persoanele, preșuri cu clor la toate intrările,
măști de protecție, mănuși din latex;
Toate locațiile de care dispune Liceul
Teoretic Pâncota au fost dezinfectate, atât sălile,
coridoarele, grupurile sanitare, birourile, cât și
curțile și aleile de acces.
Examenele de Evaluare Națională și de
Bacalaureat se vor desfășura conform calendarelor
comunicate de Ministerul Educației și Cercetării și
care vor fi comunicate și la avizierul școlii, dar și
online, pe grupurile de clase de elevi.
În speranța că vom depăși cu bine această
perioadă dificilă, vă urez numai bine tuturor și multă
sănătate!!!
Director,
prof. Sîrb Zorel-Nicoară

AMENZI APLICATE PENTRU DEPOZITAREA GUNOAIELOR ÎN ZONA BAGHER
Pe raza localității noastre, depozitarea gunoiului menajer
în locuri neamenajate special în acest sens, se sancționează
conform HCL nr.37/25.06.2019, art. 4. Aceste fapte constituie
contravenții la normele legale privind depozitarea gunoiului
menajer în locuri neamenajate și se sancționează cu amendă
contravențională cu amendă de la 400 lei la 2000 lei.
Pentru aruncarea gunoiului în locuri neamenajate special
în acest sens au fost aplicate amenzi, pe str. Cărămidăriei, în
zona Bagher.

Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului
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DEPLASAREA PERSOANELOR PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ
Au fost stabilite localitățile din jud. Arad, care
aparțin
ZONEI
METROPOLITANE.
Pentru
deplasarea în această zonă, nu este necesară Declarația
pe propria răspundere.
Orașul Pâncota face parte din această zonă!
Celelalte unități administrativ-teritoriale în
cauză sunt următoarele: municipiul Arad, orașele
Curtici, Nădlac, Sântana, Lipova, precum și comunele
Semlac, Șeitin, Peregu Mare, Iratoșu, Dorobanți,
Șofronea, Macea, Șimand, Zărand, Olari, Seleuș, Șiria,
Zimandu Nou, Lipova, Covăsânț, Vladimirescu,
Ghioroc, Păuliș, Zăbrani, Frumușeni, Fântânele, Șagu, Vinga, Zădăreni, Felnac și Secusigiu.
“Accesul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în Zona Metropolitană Arad,
prevăzută în Studiul de potențial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timișoara și Arad, realizat de
Banca Mondială, la solicitarea Agenției de Dezvoltare Regională Vest, va fi permis în perimetrul delimitat
de unitățile administrativ-teritoriale respective, fără obligativitatea completării declarației pe proprie
răspundere, începând de astăzi 16.05.200, ora 17.00”, informație transmisă de reprezentanții Instituției
Prefectului Județului Arad.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea

administrativ

-

teritorială

PÂNCOTA din județul ARAD, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 11, 13, 16, 17, începând
cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei PÂNCOTA, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii,
posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
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COLECTARE DEȘEURI ELECTRCE, ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE
Joi și vineri (28, 29 mai), în baza
parteneriatului între Primăria orașului
Pâncota și ROREC, se va desfășura o
nouă campanie de colectare deșeuri
electrice, electronice și electrocasnice
(frigidere, congelatoare, mașini de spălat,
cuptor cu microunde, TV, radio, aparate
electrice de uz casnic și altele).
Cetățenii care au astfel de obiecte
stricate, sunt rugați să le scoată în fața
casei/blocului urmând ca reprezentanții
ROREC să le colecteze. În cazul
aparatelor mari cetățenii pot să se
programeze telefonic pentru preluarea
acestora din incinta locuinței, la nr. de
tel. 0751302123, între orele 08.00-15.00.
Vă rugăm să luați cât mai în
serios această campanie, deoarece aceste
deșeuri se ridică doar de două ori pe an.

Accesul la groapa de gunoi (pentru deșeuri din
construcții și vegetale) este permis, doar sub
supravegherea reprezentanților Primăriei Pâncota!
Tel 0257466301, int.253. Cheia se află la paza
primăriei!
Conform HCL nr.37/2019, depozitarea gunoiului în
locuri nepermise se sancționează cu amendă cuprinsă
între 400-200 lei.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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INDEMNIZATIILE DE CREȘTERE COPII
Indemnizația de creștere pentru copii este o
prestație socială și statul o acordă ca o formă de
ocrotire tuturor persoanelor care, în ultimii 2 ani
anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de
cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate
salariilor, venituri din activități independente,
venituri din activități agricole, silvicultură și
piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,denumite în
continuare venituri supuse impozitului, beneficiază
de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de
până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, precum și de o indemnizație lunară.
Indemnizația de creștere copil se stabilește în
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii
copilului și nu poate fi mai mică de 85% din
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în
plată. Cele 12 luni pot fi constituite integral sau
fracționate.
Pentru persoanele care pot beneficia de
indemnizație de creștere copil, cu cel puțin 60 de zile
înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
acordarea stimulentului de inserție se prelungește
astfel:
a) până la împlinirea de către copil a vârstei de de 3
ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani,
în cazul copilului cu handicap.
În situația în care părinții copilului nu sunt
căsătoriți dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea
condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru

creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea
anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul
pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte
doveditoare). Actele necesare indemnizației de
creștere copil sunt:

Cerere tip pentru acordarea prestației;

Declarația celuilalt părinte;

Copiei/original după certificatul de naștere al
copilului;

Copie/ original după cărțile de identitate ale
părinților;

Extras de cont (doar dacă se solicită prestația
pe card);

Copie/original după livretul de familie;

Adeverință cu salariile pe ultimele 12 luni –
Anexa 2;

Cerere către locul de muncă cu data
suspendării, semnat și ștampilat de ordonatorul
de credite al unității;

Copie/original după certificatul de căsătorie;

Copie după ultimul concediu medical (acolo
unde este cazul);

Orice alt act care dovedește posibilitatea
acordării prestației;

Dosar plic.
Dosarele de indemnizație de creștere copii se
depun la primăria de domiciliu al unuia dintre
părinți. Dosarele, celor care locuiesc în orașul
Pâncota, se depun la Primăria orașului Pâncota, la
camera 17, în fiecare zi lucrătoare până la ora 16,
iar vinerea până la ora 13,30 iar persoana de contact
este d-na Druțău Jana.
Inspector,
Jana Druțău

PRIGORIE
Prigorie (Merops apiaster, m. Gyurgyóka, ge. Bienenfresser) este o pasăre
migratoare, răspândită în sudul Europei, în regiuni deschise. Este un oaspete de
vară în zona noastră. Se cuibărește pe dealurile Măderatului, scobind găuri în
malurile abrupte ale dealurilor.
Prigoriile prind insecte în zbor. Din această perspectivă se aseamănă cu
lăstunul de mal. Alunecă, ținându-și aripile ascuțite întinse, fluturând rapid din
aripi. Atunci când zboară, prigoria este destul de asemănătoare cu un sturz
(Turdus pilaris), de mărimea acestuia cu coada lungă, având un zbor ondulatoriu.
Prigoria este de mărimea unei turturele, având o lungime de 28 cm, cu
cioc lung, îngust, ușor curbat în jos, rectricele centrale sunt lungi, având un colorit
mai șters, spatele verde-gri. Atunci când ajunge la maturitate, culoare maro apare
în penajul acesteia. Prigoria are un glas caracteristic, răsunător, dificil de
localizat: pri-pri-pri, repetat frecvent. Atunci când prinde insecte, are un alt
strigăt cru. Strigă și în timpul zborului de migrație, la mari înălțimi.
Pavel Pettenkoffer
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PATAKY ROBERT SPORTIVUL DIN PÂNCOTA CU MARI PERFORMANȚE ÎN CANOTAJ
Pataki Robert Ștefan din orașul Pâncota, a
terminat Liceul Teoretic din localitate, a absolvit
Facultatea de Educație Fizică și Sport, din cadrul
Universității de Vest din Timișoara. Masterand în
Managementul sportiv, a urmat cursurile școlii de
antrenori CNFPA, Centrul Național de Formare și
Perfecționare a Antrenorilor de la București.

A fost selecționat ca sportiv de performanță
în canotaj, participând în loturile naționale de
tineret și seniori, în lotul olimpic. A fost antrenor
asistent - voluntar la Clubul Sportiv CSM
Timișoara, iar acum este angajat, antrenor la secția
de canotaj la SCM Deva (Sport Club Municipal).
Activ de un an, cu următoarele rezultate:
“La Campionatul Național de Ergometru
seniori si junior, de la Orșova, din data de
29.02.2020 am obținut prin echipaje de 2 x dublu
masculin Locul 3 la seniori, eu însumi cu un
sportiv de la Timisoara, Laurentiu Danciu. La
masters, categoria de vârstă 35-40 ani, Locul 3 a
fost obținut de Triteu Ovidiu si Nemeth Gabor.
Cât pot să activez ca sportiv, voi participa
la campionate atât pentru calitatea de sportiv cât
și pentru starea de spirit, pentru că știu prin ce
trece un sportiv în timpul unui efort maxim.

Echipa de masters Triteu Ovidiu si Nemeth
Gabor, fac din placer acest sport și sunt antrenați
de mine, la Timișoara, de 2-3 ori pe săptămână cu
mine împreună, iar sportivii de la Deva care sunt
de performanță, fac de 5 luni canotaj. Sicean Emil
Gabriel și Lunga Rareș, Filip Pavel au obținut
locurile 9 si 12 în echipaje de 1x masculin simplu.

Sunt la început de carieră ca și antrenor,
îmi e greu să mă desprind de statutul de sportiv.
Voi contiua să particip și eu însumi cu sportivii la
competiții, dar în același timp, doresc să ofer
șansa tinerilor care au abilități fizice și parametri
mari, înălțime, anvergură, cu vârste între 13-15
ani, un țel și o carieră în viață, de a-și valorifica
propria persoană. Așa am fost și eu selecționat de
antrenori din cauza parametrilor și astfel am reușit
să am o carieră de sportiv și să fac ce îmi place.”
Felicitări pentru frumoasele rezultate!
Succes în continuare!

Claudia Aftene
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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Informația de
Pâncota pune la dispoziția
cetățenilor, posibilitatea de
Spațiu
a publica anunțuri gratuite
de mică publicitate (vânzarea/
cumpărarea unui bun).
Pentru a publica un anunț vă rugăm să
sunați la nr. de tel: 0257466301(248).
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Vând teren arabil extravilan (pârloage), suprafața

10.800 mp. Tel. 0257467470.
Vând teren intravilan pentru locuri de casă și

teren pentru servicii la intrarea în Pâncota, 25 €
mp. Tel. 0754316386.

Vând trifoi pentru cosit 300 lei (20ha), preț

negociabil. Tel. 0743981628.
Vând porc gras, 180/200kg. Tel. 0746496234.
Vând butoi 140 l stare bună. Tel.: 0357416029.
Vând plantație paulownia 2,32 ha, curent trifazic

tras, fântână 30 m adâncime, proiect atelier
tâmplărie cu toate avizele plătite, 8 euro/m, P-ța
Libertății FN. Tel: 0724213096.
 Vând

cazan pentru încălzire centrală cu
gazificare, pe lemne și mobilă de zi - 2 buc.
Tel.0752576901.

NUMERE UTILE!

Vând 2 canapele extensibile, 4 fotolii, dulap cu 3

uși, măsuță și biciclete de import Germania.
Tel. 0744608049.

Primărie 0257466301

 Vând 4 căzi din fibră de sticlă de 1800 l/buc., 3

0257466679

butelii de aragaz rusești, moară de măcinat porumb
cu știuleți, 2,54 h pământ în Măderat și 2,80 h
pământ în Caporal Alexa. Tel. 0357404421,
0771492009.
Vând

cazan pentru încălzire centrală cu
gazificare pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel:
0740833518.

Poliție

0257466314

Pompieri 0257466357
APA Pâncota 0257466348
Casierie apa Pâncota 0257467510

Primăria orașului Pâncota vă aduce la cunoștință că:
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, începând cu anul 2020,
colectarea deșeurilor reciclabile (pubele galbenă), în localitățile Pâncota și Măderat, se va realiza în
ziua de miercuri după următorul grafic calendaristic, pentru semestrul I :

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com,
https://primariapancota.ro/infomatia-de-pancota/

