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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL - ORAȘ PÂNCOTA POATE FI VIZITAT
Un vis devenit realitate!
Recepția Așezământului Cultural - Oraș Pâncota, a avut loc zilele trecute.
După un an și 4 luni de la demararea lucrărilor, s-a finalizat al doilea edificiu al
orașului, din punct de vedere al dimensiunii, având 2000 mp suprafață
desfășurată!
Lucrarea a fost finanțată din fonduri guvernamentale, obținute în anul
2018 prin Compania Națională de Investiții, din cadrul Ministerului Dezvoltării.
Clădirea este structurată pe 4 nivele:
- Parter: Sală spectacole cu 250 locuri, scenă, sală de carte, garderobă, grupuri
sanitare
- Etaj 1: Sală lectură, cabină actori, birouri, grupuri sanitare
- Eraj 2: Săli pentru activități cultural - artistice și recreative și grupuri sanitare.
- Subsol: aici s-au montat instalații sanitare și electrice, urmând să amenajăm un
muzeu al viței de vie.
Clădirea este dotată cu climatizare, sonorizare, echipamente IT, detecție
incendii și toate utilitățile!
Din păcate, fiind în perioadă de restricții, nu ne vom putea încă bucura de
un spectacol, așa cum era normal, totuși, pentru cei care doresc să vadă interiorul,
ne-am gândit la o soluție:
 Începând cu data de 5 aprilie, în zilele de luni, marti și miercuri, între
orele 12-16, un angajat al primăriei va fi prezent aici pentru a prezenta clădirea.
Cei care doresc să o viziteze, trebuie să se înscrie la nr. de tel: 0746.079.130,
unde li se va comunica data și ora la care să se prezinte. Se va intra în grupuri de
maxim 6 persoane, respectându-se regulile de igienă în vigoare!
Vă așteptăm cu drag!
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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NOUA BAZĂ SPORTIVĂ LA PÂNCOTA
Au început lucrările de construcții la noua
Bază de sport a Orașului Pâncota.
Investiția este finanțată din fonduri
guvernamentale prin Compania Națională de
Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației.
Baza sportivă este formată din teren de sport
multifuncțional, vestiare, băi și toalete.
Suprafața totală: 1508 mp
Suprafața de joc: 800 mp
Având în vedere faptul că în zona de nord a
orașului nu exista nici un teren de sport, am ales ca
locație terenul aferent Grădiniței PN din str. A Iancu
nr. 41. Aici se vor bucura de condițiile pentru sport
copiii preșcolari de la grădiniță, între orele 8-12, iar
după masa și în zilele de weekend, baza sportivă va
fi disponibilă pentru orice persoană din oraș care
dorește să facă sport.
Lucrarea are termen de execuție de 6 luni,
astfel încât în vara acestui an, sperăm să ne bucrăm
de inaugurarea acesteia.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

ACȚIUNILE DE CURĂȚARE ÎN CIMITIRULUI EVREIESC S-AU FINALIZAT
Dacă în numărul precedent al
ziarului, anunțam acțiunile de curățare în
cimitirul evreiesc din Pâncota și totodată
solicitam sprijinul prin munca voluntară a
cetățenilor, de această dată revenim cu
mulțumiri din partea Primăriei orașului
Pâncota și a Comunității de Evrei, pentru
munca depusă de tinerii de la Biserica
Penticostală Filadelfia din Pâncota, care
alături de muncitorii de la
Serviciul
Gospodărie din cadrul Primăriei, au adus o
nouă înfățișare cimitirului evreiesc, așa cum
era și normal să arate un cimitir.
Viceprimar,
Ion Boiciuc
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ÎMPREUNĂ FACEM ORAȘUL CURAT
O dată cu venirea primăverii, pe lângă acțiunile de curățare și întreținere a orașului, ne-am propus o
amplă acțiune de curățare la care să participe toți cetățenii orașului, respectiv fiecare în dreptul imobilului
pe care îl deține în proprietate sau chirie.
Așadar pe parcursul lunii aprilie, toate persoanele care dețin materiale (nisip, lemne și alte materiale
de construcții sau alte tipuri) pe domeniul public, sunt rugate să le ridice. Această obligativitate este
prevăzută în HCL nr 37/2019, hotărâre care prevede totodată și sancțiuni cuprinse între 400 lei-2500 lei.
Precizăm faptul că în situația în care există autorizații de construire, materialele de construcții pot fi
depozitate pe domeniul public, pe baza unei aprobări prealabile cu achitarea taxei pentru ocuparea
domeniului public în funcție de materialul depozitat.
În cazul persoanelor fără posibilități, Primăria Oraș Pâncota vine în sprijinul acestora, pe baza
solicitării telefonice justificate către Primăria Pâncota.
În cazul imobilelor nelocuite, rugăm vecinii să anunțe Primăria, pentru a lua legătura cu proprietarii
imobilului.
Am convingerea că pâncotanii și măderătanii vor înțelege efectul acestei acțiuni astfel încât la
sfârșitul acestei acțiuni orașul să aibă un aspect curat și îngrijit, să fie un exemplu atât pentru noi cât și
pentru cei care tranzitează orașul nostru.
Vă mulțumim anticipat!
Viceprimar,
Ion Boiciuc

COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE, ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE
Joi și vineri (1, 2 aprilie), 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 sunt rugați să nu scoată
deșeurile în stradă, colectarea acestora se va
face direct cu mașina de colectare din incinta
locuinței, în urma programării telefonice la
nr. de tel. 0751302123, între orele 08.0015.00.
Vă rugăm să luați cât mai în serios
această campanie, deoarece aceste deșeuri se
ridică doar de două ori pe an.

Numere utile: Primărie 0257466301, 0257466679, Poliție 0257466314; Pompieri 0257466357;
Poșta 2257466310; Stație Apă Pâncota 0257466348; Casierie Apă Pâncota 0257467510.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DESCHIDEREA CENTRULUI DE VACCINARE ANTICOVID-19 LA PÂNCOTA
Centrul de vaccinare anti COVID-19 a fost amenajat în clădirea
Centrului de Zi pentru copii, situat în Pâncota, str. Luncii, nr. 2A.
Înscrierea persoanelor în vederea vaccinării se face de către medicul
de familie, de către firma angajatoare sau personal pe site-ul
ROVACCINARE, ”programare.vaccinare-covid.gov.ro”.
Din comunicările Direcției de Sănătate Publică Arad, cunoaștem
faptul că vaccinarea propriu zisă se va face începând din 23 martie, iar tipul
Primar,
de vaccin administrat aici va fi Pfizer.
Vă dorim sănătate și să trecem cât mai repede peste această perioadă! ec. Dan - Ștefan Pocrișer

DEPUNEREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ LA APIA
A început procesul pentru eliberarea adeverințelor necesare la depunerea dosarelor în vederea
obținerii subvenției de la APIA.
Deoarece suntem în perioada de pandemie, nu este necesar să vă prezentați la primărie pentru
eliberarea adeverinței. Așadar, veți fi contactați în ordinea programărilor de personalul din cadrul Biroului
Agricol Pâncota în vederea actualizării datelor. Vă aducem la cunoștință, că adeverința va fi transmisă
direct de către personalul Biroului Agricol Pâncota către Centrele județene și locale APIA .
Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/măsurilor de dezvoltare rurală/ajutoarelor
naționale fermierii trebuie să depună anual, la APIA, Cererea Unică de Plată și să îndeplinească condițiile
de eligibilitate conform legislației comunitare și naționale în vigoare.
Biroul Agricol

PRINȚUL ȘULKOWSKI
Familia Șulkowski, provine din satul Șulkow situat în apropiere de Varșovia.
Titlul princiar a fost acordat în 1754 de către M. Tereza fiecărui membru al
familiei Șulkowski. Familia a avut două ramuri: Principii de Rydzyna, care se sting
în 1909 și Principii de Bielsko, din care a făcut parte și Ludwik Șulkowski,
ginerele lui Dietrich, respectiv Josef Maria Șulkowski nepotul lui Dietrich, ultimul
fiind moștenitorul lui Dietrich.
Orașul Bielsko-Biala, unde se află castelul familiei Șulkowski, este situat în
Polonia, este municipiu cu o populație de 170.000 locuitori, fiind supranumit
Ludvik Jan Nepomucen Șulkowski,
„Mica Vienă”.
ginerele lui Dietrich
Ludvik Jan Prinț Șulkowski, 1814-1879, a studiat la Viena, servește ca
locotenent în regimentul de la Arad, apoi la Oradea. În 1836 devine proprietarul domeniului și castelului
din Bielsko.
Se căsătorește la Viena în 1845 cu Anna Elisabeth Maria, baronesă Ditrich, pe care o cunoscuse în
capitala austriacă. Din această căsătorie se naște, în februarie 1848, Josef Maria Șulkowski. În 1848 a fost
comandantul Gărzii Naționale din Bielsko. Va fi arestat de austrieci și închis, dar va evada. Se refugiază în
Elveția, unde o cunoaște pe Antoinette Gemperle, cu care se va recăsătorii după moartea Annei Dietrich în
februarie 1852.
Urmărit de către austrieci este obligat să emigreze în America, împreună cu viitoarea soție A.
Gemperle cu care se va căsători în S.U.A, unde se vor naște 5 copii. În 1861 se vor reîntoarce în Europa,
unde vor mai avea încă 7 copii, stabilindu-se în final la Bielsko unde va deceda în anul 1879. A mai avut
un frate care a murit pe baricadele revoluției de la Viena din 1848, fiind un adversar al monarhiei. Cei 12
copii, frații vitregi ai Prințului Josef Maria de „la Pâncota”, au astăzi numeroși urmași, stabiliți în diferite
țări, care se întâlnesc în fiecare an la castelul din Bielsko-Biala. Castelul a fost donat, de către moștenitori,
statului polonez care a amenajat aici un muzeu.
Se cuvine să precizăm că Ludvik Jan Prinț Șulkowski, ginerele lui Dietrich, nu a avut nici o
legătură directă cu domeniul și castelul din Pâncota. Fiul său, respectiv nepotul lui Dietrich, va fi
moștenitorul acestui domeniu cu centrul administrativ la Pâncota.
Traian Stepan
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COPILUL O MINUNE A UNIVERSULUI
“Eu sunt copilul,
Tu ții în mâinile tale destinul meu,
Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuși sau eșua în viață
Dă-mi, te rog, lucruri care să mă îndrepte spre fericire,
Educă-mă, te rog ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”
Una dintre problemele de fiecare zi ale cadrelor didactice la clasă, legate de succesul învățării este
cum să organizeze predarea-învățarea din cadrul lecțiilor la copii diferiți, din punct de vedere al
capacităților și abilităților, ritmurilor și stilurilor de învățare ori a altor diferențe individuale.
Sintagma ”Copii cu nevoi speciale” reprezintă o provocare pentru toți cei care sunt implicați în
educarea acestora, părinți sau profesori. Pe lângă această sintagmă, circulă și categoria ”Copii dificili”.
Indiferent care este percepția noastră, a adulților, oricum i-am încadra și oricât de dificil ar fi să ne
implicăm în educarea lor, e imperios necesar de știut că ei sunt unici și că sistemul lor nervos, care este
insuficient dezvoltat, răspunde cu reacții puternice la cel mai mic factor cu potențial de stres. Acest fapt îi
face să fie vulnerabili în fața problemelor emoționale, sociale și de învățare.
E important pentru părinți și pentru profesori să nu se încerce a se pune diagnostice, ci să privească
dintr-o altă perspectivă acele comportamente: manifestarea unei suferințe, interfața unei probleme
ascunse, mecanism de apărare.
Adulții cu rol în educarea acestor copii nu trebuie să găsească soluția perfectă, nici să eticheteze ci să
încerce să înțeleagă copilul și să afle strategiile cele mai eficiente.
Profesor învățământ primar,
Drăucean Diana

MAMA
11 a treia,
Tu ești prima!
Și-ai să fi, cât am să fiu!
De copil când mi-era devreme
Până când îmi va fi ..târziu!

Nu e ușor nici pentru mine,
Pe zi ce trece îmi dau seama,
Că oriunde m-ar duce viața
Acasă e unde-i "mama".

Îmi doresc ca Dumnezeu,
Să-ti îngăduie mulți ani,
Bucurii și sănătate,
Și-n suflet doar Bunătate!

Bunica mea, comoara sfântă!
"Mama", așa, eu, te strig.
Îti mulțumesc ca-n asta viață,
Tu, m-ai îngrijit de mic.

Chiar de nu sunt mereu cu tine,
Îți trimit aceste rânduri.
Ca să-ți dea vestea că zilnic
Te port în suflet și în gânduri.

Departe rău să-mi fie vremea,
Când te-oi purta doar într-o ramă.
Îți sărut'mana cu sfințenie,
Și te iubesc din suflet, mama!
Silviu Purda

ASOCIAȚIA AD-CARP EXPRESUL CFR PÂNCOTA









Acordă, prin cele 105 filiale/sucursale și agenții din toată țara împrumuturi avantajoase până la
10.000 Roni inclusiv, cu dobândă între 4% - 14%
Oferă dobândă membrilor săi, la fondul lor social
Nu percepe comisioane pentru operațiunile efectuate
În funcție de vechimea în Asociație, asigură ajutoare de deces în sume de 500-3.400 Roni
Înscriem membri de la 18-75 de ani
Răspunde prompt și cu profesionalism la solicitările membrilor săi
Persoana de contact: Elisabeta Mihăicuța
Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr 34, Tel. 0758301441

C.A.R.P. EXPRESUL C.F.R.
- SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU VIAȚĂ Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
În luna februarie a.c. numărul celor care beneficiază de venitul minim garantat (ajutor social) sunt
de 34 familii dintre care cu obligația de a presta muncă în folosul comunității 17 persoane, iar restul sunt
formate din persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare sau mame singure cu copii sub 7 ani
scutiți de a presta muncă prin lege.
Persoanele cu drept de muncă îți desfășoară activitatea pe domeniul public al orașului astfel:
sâmbăta aceștia fac curățenie în Piața Pâncota, iar în timpul săptămânii întrețin curățenia pe străzile din
oraș, în cartier, în Parcul orașului, și dacă este cazul și în alte locuri stabilite în funcție de necesități.
În luna februarie o echipă mixtă alcătuită din inspectori sociali din cadrul AJPIS Arad și personal
din cadrul AJFMO Arad au desfășurat o acțiune în cadrul ”Campaniei de Verificare a Stabilirii și Acordării
Ajutorului Social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”, având
ca obiective verificarea modului de stabilire și acordarea ajutorului social, determinarea celor mai
vulnerabile persoane din cadrul beneficiarilor de ajutor social, identificarea oportunităților de creștere a
ocupării persoanelor apte de muncă precum și identificarea celor mai vulnerabile categorii de beneficiari,
eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistența socială și îmbunătățirea activității privind modul
de acordare a beneficiarilor de asistență socială, reducerea erorii și fraudei în cazul beneficiarilor–persoane
apte de muncă.
Din analiza acestora reiese că au fost efectuate 71 de anchete sociale pentru acordarea ajutorului
social în vederea verificării condițiilor de menținere a dreptului în cursul anului 2020.
ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA V.M.G. AJUTOR SOCIAL:
- Cerere tip

- Copie carte de identitate (buletin) pentru toți membrii familiei
- Copie certificat de naștere pentru toți membrii familiei
- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), Adeverință școală, Copie livret de familie, Cupon alocație
- Adeverință de la ANAF ( Finanțe Ineu) pentru toți membrii familiei peste 16 ani dacă nu frecventează
nici o formă de învățământ
- Adeverință de la A.J.O.F.M. Arad pentru toți membrii din familie peste 16 ani dacă nu frecventează nici o
formă de învățământ
- Adeverință de la Registrul Agricol—Primărie
- Certificat de atestare fiscală - Taxe și Impozite - Primărie
- Certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală pentru persoanele bolnave (scutire
temporară)
ACTE NECESARE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE
FORTE DE MUNCĂ ARAD (A.J.O.F.M.)
- Carte de muncă + Copii primele două pagini

- Acte studii și calificative (copii)
- Carte de identitate (buletin) copie
- Adeverință medicală apt de muncă

CIUF DE PĂDURE
Ciuful de pădure este o specie destul de
comună și este o pasăre nocturnă. Are o lungime de
35 de cm, cu aripi lungi, înguste, având un zbor
relaxat, asemănător cu cel al unui pescăruș mai mic,
alternând bătăi rapide de aripi cu alunecări prelungi
prin aer. Își poate strânge sau înfoia penele
corpului, volumul său pare a avea astfel mari
variații. Ciuful de pădure se aseamănă cu ciuful de
câmp în zbor. Pe vârf și pe marginea posterioară a
aripei are benzi fine și dese, de culoare maronie. În
general are o culoare crem-ruginie cu striații întunecate. Irisul este roșugălbui. Pe cap are moțuri lungi, ținute uneori în sus, alteori ascunse între
celelalte pene ale capului.
Pavel Pettenkoffer

Inspector,
Luminița Roșu
PURTAREA MĂȘTILOR
DE PROTECȚIE ESTE
OBLIGATORIE
Dragi pâncotani și
măderătani, având în vedere
gradul mare de infectări din
România, conform Hotărârii
C.N.S.U. nr. 52/05.11.2020,
purtarea măștilor de protecție
este obligatorie, atât în spațiile
închise cât și în spațiile
deschide.
Inspector Protecție Civilă
Gheorghe Rusa
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EKR LA PÂNCOTA
S.C.EKR. ELEKTROKONTAKT
ROMÂNIA S.R.L.
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIA DIN
PÂNCOTA
- MUNCITOR/CONFECȚIONER
CABLAJE AUTO
OFERIM:
 pachet salarial atractiv
 tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare
 servicii medicale gratuite
 calificare la locul de muncă
 un mediu de lucru propice
 oportunități de promovare
CEREM:
 acuitate vizuală
disponibilitate de lucru în schimburi
spirit de echipă
seriozitate și îndemânare
Pentru a ne cunoaște echipa și pentru
depunerea cererilor de angajare vă așteptăm
la sediul societății din:
PÂNCOTA, str. Pța.Libertății, nr.28
Informații suplimentare puteți obține
la numerele de telefon: 0257 207 370
de Luni până Vineri, zilnic între 7.30-16.00

ȘTIAȚI CĂ….

Zsolt Margithazi
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com

INFORMAȚIA DE PÂNCOTA
Informația de Pâncota pune la dispoziția
cetățenilor, posibilitatea de 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).
Vând teren (38 de arii), compus din teren

intravilan și din teren arabil, pe str. Soarelui,
Pâncota, cu front stradal de 20 m (nu se
dezmembrează). Preț 11 € m². Tel. 0752410828.

Vând teren arabil extravilan (pârloage), suprafața

10.800 mp. Tel. 0257467470.

 Vând 25300 m² ( 2,53 ha ), terenul se afla chiar

la marginea orasului Pâncota, este teren agricol
cu posibilități de a se face intravilan, este
îngrădit cu plasa de sârmă, plantat cu pomi
paulownia, curent trifazic, fântâna 30 metri
adâncime, toaleta, foișor, proiect pentru atelier
tâmplărie. Accept schimb cu casa in Pancota, 3
camere, gaz, apă, renovată recent.
Tel: 0724213096.
 Vând casă în Pâncota, str. Decebal, cu 3 camere,

bucătărie, baie, hol, cămară pentru alimente, cu
anexă compusă din 2 camere, hol, cămară
pentru alimente, cu toate utilitățile (apă, curent,
gaz), cu curte și grădină mare. Tel. 0757452089.

 Vând casă în Pâncota, strada principală, renovată

total, ocupabilă imediat, 3 camere cu parchet
natur, 2 holuri, 2 cămări, baie, bucătărie, anexe
aferente și grădină. Dispune de toate utilitățile:
gaz, apă, canalizare. Suprafața totală de 1400
mp. Preț 90.000 euro. Tel.: 0740519613.

CĂSĂTORII
ȘI-AU UNIT DESTINELE ÎN LUNA
FEBRUARIE:

Stepan Daniel Ioan & Diana Adelina
Casă de piatră, familiei întemeiate!
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 Vând casă cu grădină, anexe, ocupabilă imediat în

Târnova, 35000 €. Tel. 0744158019.
 Vând apartament cu 2 camere, str. Gării, Bl. G,
et.1. Tel.0756310215.
Vând apartament 3 camere, mobilat, bucătărie,
baie, balcon, str. Gării, Bl B, et. 2.
Tel. 0746007559.
 Vând cuier-vestiar, o canapea extensibilă și o
masă extensibilă. Tel.0754783408.
Vând butelie cu aragaz, 2 fotolii mari plușate, 2
fotolii cu măsuță, o masă de televizor, un TV NEI,
o canapea din pluș verde din Germania, o bicicletă
Pegas, un dulap cu 3 uși. O mașină de spălat
ARCTIC. Tel 0744608049.
Vând calorifere 2 buc (80/50), 2 buc (90/60), 1
buc (90/70), calorifere electrice 2 buc, 10 trepte de
putere 1500 watt, aparat de cafea Vario se
alimentează la rețea și prepară 8 produse, ideal
pentru evenimente și birou. Tel. 0751322745.
Vând cazan nou pe lemne pentru baie, boiler de
50 l pentru baie, bicicletă nouă Pegas roșie, dulap
cu 3 uși. Tel. 0721296515.
 Vând cazan pentru încălzire centrală cu
gazificare, pe lemne și mobilă de zi - 2 buc.
Tel.0752576901.
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare
pe lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518.
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir
mahon și nuc. Tel: 0740219221.
Vând 4 căzi din fibră de sticlă de 1800 l/buc., 3
butelii de aragaz rusești, moară de măcinat
porumb cu știuleți, 2,54 ha pământ în Măderat și
2,80 ha pământ în Caporal Alexa. Tel.
0357404421, 0771492009.

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna februarie:
Călin Steluța Valeria
Bătrîn Nicolaie
Rasinar Veroana
Neag Nicolaie
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor îndoliate!

NOU!
Pubelele galbene se vor ridica SĂPTĂMÂNAL, tot în zilele de miercuri!
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/

