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Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat
FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE VACCINARE
Activitatea Centrului de vaccinare Pâncota se desfăşoară la
cote maxime. Centrul funcţionează zilnic, între orele 08.00-20.00. În
continuare vaccinul folosit este Pfizer BioNTech. Media persoanelor
vaccinate este de 72 de persoane/zi. Nu există o dată prestabilită de
sistare a activităţii. Vaccinarea continuă în funcţie de solicitări.
Persoanele care se vaccinează aici, sunt persoane ce domicileză în
Pâncota cât şi persoane venite din alte localităţi.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer
DIN ACEST NUMĂR:

ÎMPREUNĂ FACEM ORAȘUL CURAT

Funcţionarea Centrului
de vaccinare …...….pg 1

Acţiunea de curăţenie a tuturor străzilor din Pâncota şi Măderat, demarată
în a doua parte a lunii martie, pentru perioada de până la sărbătorile pascale este
Împreună facem oraşul în plină desfăşurare.
curat……………….pg 1
Majoritatea străzilor oraşului au fost verificate de angajaţii primăriei,
În atenţia locuitorilor
multe persoane care deţin materiale în faţa caselor fiind deja somaţi a le retrage.
oraşului Pâncota şi a
Am avut bucuria să constatăm că încă de la primele informări, multe
localităţii Măderat ...pg 2 persoane au luat în serios această campanie, retrăgându-şi materialele de pe
Mersul autobuzelor..pg 2 domeniul public. Cei care nu au reuşit să-şi retragă materialele, au timp până la
finele acestei luni iar în cazul în care nu au aceste posibilităţi, pot să solicite
O mână întinsă
tuturor……………..pg 3 achitarea taxei de ocupare a domeniului public Serviciului Urbanism din cadrul
Primăriei oraşului Pâncota.
Aşezământul Cultural
Mulţumim tuturor pentru înţelegere şi încă o dată îmi exprim convingerea
şi-a deschis porţile
pentru vizitatori……pg 4 că în urma acestei acţiuni ne vom bucura cu toţi de o imagine frumoasă a oraşului
nostru!
Istoria clădirii
Viceprimar,
Aşezământului
Ion Boiciuc
Cultural………….. pg 5

Gândeşte pozitiv,
pregătit de primăvară şi
renaştere ………….pg 6
Huhurez mic………pg 6
EKR la Pâncota …..pg 7
Ştiaţi că …………..pg 7
Informații utile ........pg 8

Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă
liniște în suflet, sănătate și multă bucurie!
HRISTOS ÎNVIAT!
PRIMĂRIA ORAŞULUI PÂNCOTA
CONSILIUL LOCAL PÂNCOTA

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR ORAȘULUI PÂNCOTA ȘI A
LOCALITĂȚII MĂDERAT
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării proiectului Elaborare Plan urbanistic
General al orașului Pâncota, jud. Arad și a Regulamentului local de Urbanism aferent, conform
contract nr.6996 din 02.10.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA, JUD. ARAD
Elaborator: S.C. OBIECTIV S.R.L.
Publicul este invitat în perioada 26.04.2021-26.05.2021 să transmită observații cu caracter de
recomandare referitoare la documentația privind Elaborare Plan Urbanistic General al Orașului Pâncota,
jud. Arad și a Regulamentului local de Urbanism aflată la sediul Primăriei Orașului Pâncota, jud. Arad.
Documentația de urbanism pentru Elaborare Plan Urbanistic General al Orașului Pâncota, jud. Arad
și a Regulamentului local de Urbanism poate fi consultată în fiecare zi de luni până joi, între orele 10.0015.00, pe o perioadă de 30 de zile de la data prezentului anunț, respectiv până șa data de 26.05.2021, la
sediul Primăriei al Orașului Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr.69, jud. Arad.
Observațiile publicului vor avea caracter de recomandare și se vor înscrie în Registrul privind
consultarea populației disponibil la sediul Primăriei Orașului Pâncota, jud. Arad, la telefon/fax
0257466301, 0257708888 sau pe e-mail: primariapancota@artelecom.net.
Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului: Vornicu Marian și Neag Florin.
Prezentul anunț a fost afișat la sediul Primăriei Orașului Pâncota, jud. Arad (vizier) și pe site-ul
primăriei.
PRIMAR
ec. DAN-ȘTEFAN POCRIȘER

MERSUL AUTOBUZELOR
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O MÂNĂ ÎNTINSĂ TUTUROR
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte, Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului,
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, însoțit de părintele Gheorghe Gligor, vicar eparhial, la data 4 August
2020 a săvârșit slujba de sfințire a Centrului Medical MedLife Genesys din Orașul Pâncota, realizat de
Primăria Orașului Pâncota, prin mijlocirea și implicarea Parohiei Ortodoxe Pâncota.
Slujba de sfințire s-a desfășurat în prezența autorităților locale, a domnului primar Dan-Ștefan
Pocrișer, a reprezentanților MedLife și a preoților din oraș: Pr. Ardelean Flavius și Pr. Doca Leonardo. Cu
acest prilej, PS Părinte Emilian le-a dăruit reprezentanților Centrului o icoană cu Sfântul Luca al Crimeei,
în semn de prețuire și de binecuvântare.
Centrul le va asigura locuitorilor din întreaga zonă aproximativ 20000 de persoane, accesul la o
serie de servicii medicale și analize de laborator. Specializările disponibile în noul Centru sunt: Neurologie,
Ginecologie, ORL, Psihiatrie, Dermatovenerologie și Cardiologie. În cadrul Centrului, câteva persoane
defavorizate vor beneficia de servicii medicale gratuite, potrivit protocolului din cadrul parteneriatului
realizat între MedLife și Parohie.
În conformitate cu contractul de sponsorizare numărul 225 din 17.03.2021, părțile semnatare au
convenit să colaboreze în vederea ajutorării persoanelor din cadrul orașului Pâncota, în scopul cunoașterii
și respectării regulilor de igienă individuală și colectivă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea
sănătății oamenilor, indiferent de religie, având ca grup țintă:
 Copii din familii în care ambii părinți nu au un loc de muncă stabil, cu program de muncă normal;
 Copii din familii monoparentale;
 Copii din familii cu părinți plecați în străinătate;
 Copii orfani;
 Persoanele vulnerabile (bolnavi, văduve, săraci).
Prevederile prezentului contract vor fi aplicate în cursul anului 2021 cu posibilitatea prelungirii
acestuia cu acordul ambelor părți, urmând a se efectua, la solicitarea parohiei, în cadrul Centrului Medical,
în mod gratuit, consulturi de specialitate la următoarele specialități medicale:
 Psihiatrie;
 Neurologie;
 ORL;
- specialități la care pacientul va prezenta bilet de trimitere tip CAS eliberat de către medicul de familie
pentru a beneficia de gratuitate;
 Ginecologie;
- consult și ecografie pentru femeile care provin din familiile defavorizate și care nu au posibilitatea
efectuării unui control ginecologic anual.
Prin intermediul ziarului local, dorim să facem un apel către toate persoanele care au nevoie de
aceste servicii precum și către oamenii care au cunoștințe despre nevoile unora care se încadrează în grupul
țintă menționat mai sus, având rugămintea de a ne anunța în mod direct sau telefonic la numerele de telefon
0742481898 sau 0759751646.
Preot Leonardo Doca

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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AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL SI-A DESCHIS PORTILE PENTRU VIZITATORI
Așezământul Cultural al orașului Pâncota și-a deschis porțile pentru cei care doresc să viziteze
această clădire, în zilele de luni, marți și miercuri între orele 12.00–16.00. Vizita se poate face în urma
unei programări telefonice, la nr. de tel: 0746.079.130.
Vizitatorii se pot bucura de expoziția de tablouri a domnilor Gheorghe Maci și Nicolaie Rubinstein
și de expoziția de machete puzzle 3D a tânărului Gabriel Onoi.
Expoziția domnului Gheorghe Maci, este o expoziție de tablouri pictate pe pânză.
”Expoziția de pictură este prezentată publicului din orașul
Pâncota, în spațiul generos al Așezământului Cultural, recent
finalizat, menit să completeze cu un nou edificiu realizările reușite
în decursul ultimilor ani, de către edilii orașului.
Mă număr printre cei care beneficiază de posibilitatea de a
putea prezenta pe simeze într-o sală mirifică o parte din picturile
executate în ulei pe pânză.
Ca membru al Asociației de arte vizuale, ”Ion Andreescu”
Arad, din anul 2015, am participat în decursul anilor la
numeroase expoziții organizate în sala ”Clio” și ” Casa Jellen”
din Arad, având lucrări în colecții particulare din România,
Germania și S.U.A..
Am primit cu satisfacție, posibilitatea de a expune lucrări și
în orașul Pâncota, pentru implicare în eveniment, transmit
sentimente de aleasă prețuire Primăriei orașului Pâncota.
Formându-mă ca autodidact în dorința de a prezenta în
lucrările mele, peisaje din natură, natură statică și edificii,
executate în ulei pe pânză, consider că având posibilitatea de a
expune în săli spațioase, dotate excepțional, în astfel de acțiuni se
vor implica și alți concetățeni oferind iubitorilor de frumos lucrări
care să revigoreze viața artistică prin modalitățile de exprimare și
comunicare vizuală și vor deveni astfel activi în viața
culturală.” (Gheorghe Maci)
Un număr de 12 tablouri ale domnului Nicolaie Rubinstein, sunt expuse în incinta Așezământului
Cultural.
”Mă numesc Nicolaie Rubinstein, născut în Pâncota în
1956. Primii 7 ani de școală i-am petrecut la Pâncota, am terminat
clasa a VIII-a la Arte Plastice din Timișoara, unde am intrat
pentru prima dată în contact cu arta, iar de atunci am rămas fidel
artei molipsindu-mă iremediabil. De 8 ani sunt membru al
Asociației de arte vizuale ”Ion Andreescu”.
Grafica am descoperit-o acum 35 de ani, din greșeală,
vizitând o expoziție de grafică moment în care am decis că asta
vreau și eu să fac. Sper că a fost o alegere bună, în ce mă privește.
Am început de la cele mai simple linii, apoi le-am intercalat
încercând să obțin tot mereu ceva m-ai performant și mai plăcut
vederii. Am început cu tuș negru în primii 25 de ani, după care
treptat am încercat să mă împrietenesc și cu tușurile color, care
erau ceva nou pentru mine, ca astăzi să fim cei mai buni prieteni.
De obicei nu fac diferența între lucrări, însă am o lucrare
la care țin mult și sper ca în curând să o pot prezenta și publicului
larg. Se numește ”Ponte vechio”, este un pod ce datează din
secolul XV din Florența, care este trecut în patrimoniul
UNESCO.”

Continuare pagina 5
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Tânărul pâncotan, Gabriel Onoi a expus machetele 3D, ”care
sunt obiecte tridimensionale, care se combină și se asamblează după
un plan, piesă cu piesă, cu răbdare și pasiune. Pasiunea aceasta o am
de 4 ani, pe care am descoperit-o întâmplător,
și anume, îmi căutam ultimele apariții în
domeniul cărților iar în căutarea mea pe
internet, mi-a dat ca și rezultat aceste piese de
puzzle 3D, am comandat câteva din curiozitate.
La început le-am făcut împreună cu mama mea,
ea m-a învățat, având răbdare și pricepere.
Machetele se realizează cu ajutorul planului care se află în interiorul cutiei,
împreună cu piesele. În momentul de față, am în total 100 de machete: 66 machete
mari, 19 mici, 7 machete –orașe, 18 machete cu stadioane de fotbal europene. Sunt
expuse la Așezământul Cultural, pentru a fi văzute de oameni. O nouă pasiune care
am descoperito sunt construcțiile LEGO, acestea necesită mai multă muncă și
răbdare, însă sunt și mai spectaculoase prin culorile pe care le au”.
Claudia Aftene

ISTORIA CLĂDIRII AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL
Este cea mai veche clădire de pe actuala vatră a
Pâncotei. Clădirea a fost ridicată, probabil, între anii 1730-1740,
pentru a servi la depozitarea vinului (în pivniță) și a cerealelor
provenite din dijma strânsă de pe domeniul feudal al Pâncotei,
domeniu ce aparținea Ducelui de Modena.
Acest depozit, numit în documente „Grânariu”, mai avea
în vecinătate încă câteva clădiri anexe: o casă a
administratorului, pe locul actualului bloc din vecinătate, o
clădire a birtului şi un grajd.
În 1760 ducele pierde domeniul Pâncota, care va reveni
în proprietatea statului austriac până în 1822 când va fi
Imagine a Pâncotei din 1884, expusă la
cumpărat de Baronul Josef Dietrich, împreună cu clădirile
menționate. Dietrich va mai construi încă un depozit identic cu Așezământul Cultural, realizată în creion
de Denisa Patricia Moț
cel actual pe locul actualei săli de sport, demolat la începutul
secolului al XX-lea, iar lângă depozit va construi actualul castel,
care va fi legat de depozit prin poarta care se păstrează și azi. În partea dreaptă a depozitului, mai exista o
poartă identică, care lega depozitul de casa administratorului, poartă demolată după 1950.
În jurul acestui depozit și a clădirilor anexe va fi proiectată, după 1740, actuala vatră a Pâncotei
Noi, unde se vor așeza primii coloniști germani aduși de austrieci, la 1776, dar și primele 50 de familii de
români ortodocși veniți din Pâncota Veche.
Din anul 1945, clădirea este folosită de către societatea de stat „Romcereal”, pentru depozitarea
cerealelor provenite din cotele obligatorii ale țăranilor din localitățile: Pîncota, Moroda, Zărand, Măderat,
Seleuș, Dud, Agriș, Arăneag.
După 1960 clădirea este folosită de Fabrica de Mobilă, pentru depozitarea produselor finite.
Din anul 1977 etajul 1 și 2 va fi folosit de Fabrica de Mobilă, iar subsolul și parterul de către
Întreprinderea Comercială de Stat Arad, ca depozit pentru produse alimentare.
După 1990, prin desființarea comerțului de stat, și apoi prin lichidarea Fabricii de Mobilă, clădirea
va rămâne nefolosită, degradându-se de la an la an.
În 2019 încep lucrările de reparare capitală și transformare a clădirii într-un așezământ cultural,
finalizate în martie 2021, când este recepționată clădirea.
Traian Stepan
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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GÂNDEȘTE POZITIV, PREGĂTIT DE PRIMĂVARĂ ȘI RENAȘTERE
Miracolul renaşterii să se împlinească și în sufletul tău,
iar dragostea de viață să-ți bucure sufletul!
Importanța viziunii și a gândirii pozitive în definirea și
atingerea țelurilor. Să ai o viziune asupra lucrurilor pe care vrei să le
realizezi este esențial ca să avansezi pe drumul succesului, deoarece
îți sporește nivelul de încredere, speranța și optimismul, ceea ce te
face să fii mai pozitiv, mai fericit și mai motivat să acționezi în
direcția pe care ți-o dorești.
Când trăiești înconjurat de bucurie și încântare, mintea ți se
deschide, devii mult mai creativ și identifici mult mai ușor
oportunitățile. Viziunea ta pe termen lung te ajută să faci față mai usor provocărilor zilnice și de aceea,
este important ca ea să fie formată din lucrurile care contează cu adevărat pentru tine.
Dacă ceva din ceea ce faci acum ți se pare greu, amintește-ți care îți sunt țelurile. Amintește-ți că,
dacă renunți acum, înseamnă că îți abandonezi și viziunea. Dacă obiectivele și de ce-ul tău sunt suficient
de puternice, atunci renunțarea nu este o opțiune. Ține fruntea sus, rămâi concentrat și asigură-te că în
mintea ta e loc doar pentru acțiunile pe care vrei să le faci, în direcția în care îți dorești să te îndrepti. E
foarte ușor să rămâi blocat în prezent, în gândirea pe termen scurt și să te concentrezi pe lucrurile care nu
merg în direcția dorită, deși toate acestea nu fac altceva decât să te țină pe loc. Trei modalități de a dobândi
și a menține gândirea pozitivă:
1. Concentrează-te pe ceea ce ai și ceea ce poți face.
2. Asigură-te că îți cunoști și îți însușești perfect viziunea.
3. Reamintește-ți mereu că toate lucrurile sunt posibile atunci când schimbi perspectiva.
Păstrează-ți viziunea clară și gândirea pozitivă și concentrează-te asupra obiectivelor tale pe
termen lung!
Alina Tudose, consultant în stil de viață sănătos
www.alinatudose.com

HUHUREZ MIC
Huhurez mic (Strix aluco); M. Macskabagoly, Ge. Waldkauz
Huhurezul mic este specia cea mai comună și mai larg
răspândită dintre bufnițe. Este o pasăre sedentară, nocturnă.
Huhurezul mic este întâlnit în ținuturi împădurite, în parcurile din
orașe și grădini mari, etc. Se cuibărește în copaci scorburoși. Dacă
este cazul își apără cu curaj puii. Are o lungime de 38 cm. Are un
penaj obișnuit, sur, dar există și o fază rugină. Strigătul nupțial
este binecunoscut: ”huu, huu-huhuhu”. (note ultime tremurătoare),
având o tonalitate muzicală. Femela prezintă o variantă aspră,
întreruptă, dar mai răspunde și cu un strigăt: ”chiu-ui”, ca de
pisică. Trilurile tremurătoare scoase de mascul pot fi auzite în
principal în perioada de împerechere. Strigătul de alarmă este
rapid și furios: ”cu-uit”. Puii strigă răgușit. ”psi-ip”.
Pavel Pettenkoffer

- Pubelele galbene se vor ridica SĂPTĂMÂNAL, tot în zilele de
miercuri!
- În perioada sărbătorilor de Paște, deşeurile se vor ridica în program normal
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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
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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 intravilan 714 mp (14 m stradal), în

orașul Pâncota, str. I.Creangă, nr.16.
Tel. 0745634513.
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 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 in 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 totala 1400 mp.
Preț 90.000 de euro. Tel: 0740519613.
 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 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.
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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 motocultor Viking sistem. Tel.0257466403.
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.

PANTEA ȘTEFAN FLAVIU
KINETOTERAPEUT
Recuperare medicală
Recuperare ortopedico-traumatică
Terapie fascială
Kinesio taping
Masaj terapeutic
Tel: 0751708397, E-mail:
stefanpantea412@yahoo.com

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna martie:
Covaci Daniel Ioan & Ghizela
Păcurariu Andrei Marian & Raniella

Casă de piatră, familiilor întemeiate!
DECESE
Au plecat dintre noi, în luna martie:
Irina Ioan
Docopil Georgeta
Kalmar Ecaterina
Stoia Ioan
Boicu Ștefan
Gross Veronika
Novac Teodor
Petcuț Iuliana
Ardelean Viorel Vasile
Popovici Doina
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor îndoliate!

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/

