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Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

REORGANIZAREA BIROURILOR DE IMPOZITE ȘI TAXE
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, am reorganizat
birourile de impozite și taxe locale. Astfel în spațiul disponibil
dintre casierie și biroul de executări silite a fost amenajat un nou
birou care va deservi înmatriculările și radierile auto cât și
evidența amenzilor.
Prin această măsură, cetățenii își vor putea rezolva mult
mai comod aceste probleme, fără a mai fi nevoiți să parcurgă
holurile primăriei.
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Persoanele desemnate în noul birou sunt: referent Ana Pantea, cu
atribuții principale de evidență a amenzilor și inspector superior Ionela Bora cu
atribuții principale de înmatriculări și radieri auto.
Cu respect,
Primar
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL
Începând cu data de 10 mai până în
31 iulie, se desfășoară în toată țara și
totodată în Pâncota și Măderat,
RECENSĂMÂNTUL GENERAL
AGRICOL
O echipă formată din 5 recenzori
din cadrul Primăriei orașului Pâncota,
împărțiți pe 5 sectoare, se vor deplasa pe
teren, pentru a colecta datele privind
structura exploatațiilor agricole, principiul
de bază fiind utilizarea terenurilor și
deținerea animalelor. Informațiile vor fi
înregistrate într-un chestionar electronic.
Informațiile sunt confidențiale și utilizate
numai în scopuri statistice.
Pe această cale, rugăm cetățenii să
ofere informațiile solicitate recenzorilor.
Inspector,
Gheorghe Rusa

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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CAMPANIA ” AJUTĂ-NE, SĂ-I AJUTĂM” LA PÂNCOTA!

Campania “Ajuta-ne, sa-i ajutăm” a studenților
specializării asistență socială din cadrul Universității “Aurel
Vlaicu” Arad, coordonată de conf. univ. dr. Maria Alina Breaz
a ajuns și la Pâncota înainte de Sfintele Sărbători de Paști!
Mai mulți copii din familii nevoiașe, s-au bucurat de
cadourile oferite de acești oameni minunați.

GEST DE UMANITATE
În preajma Sfintelor Sărbători de Paște, orașul nostru a avut parte de o
acțiune umanitară de anvergură, prin distribuirea de produse alimentare, către
familiile nevoiașe, în urma unui gest de umanitate venit din partea unor
persoane cu suflet mare, oferind produse alimentare de bază ca și donație.
Pe această cale, mulțumim acestor persoane, pentru frumosul gest oferit.
Primar,
ec. Dan-Ștefan Pocrișer

CENTRUL DE VACCINARE MOBIL LA PÂNCOTA
Centrul de vaccinare mobil pus la dispoziție de
Direcția de Sănătate Publică, a fost prezent și în localitatea
noastră, sâmbătă, 15 mai. Acesta a fost amplasat la intrarea în
piață. Acțiunea s-a dovedit una de succes, vaccinându-se 27
de persoane. Împreună cu Centrul de vaccinare fix, din oraș,
au fost vaccinate în ziua respectivă, în total 72 de persoane.
Vaccinul utilizat în centrul mobil de vaccinare, a fost Pfizer
Biontech. Rapelul la 21 de zile se va putea face în centrul de
vaccinare din oraș.

Viceprimar,
Ion Boiciuc
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LUCRĂRILE DE AMENAJARE A NOII BAZE SPORTIVE SUNT ÎN PLINĂ
DESFĂȘURARE
Lucrările de construire a bazei sportive,
demarate la începutul anului sunt în plină desfășurare.
Clădirea, vestiare și toalete, este ridicată, lucrându-se
la partea de finisaje. De asemenea terenul sintetic
multifuncțional a fost amenajat urmând a se executa
împrejmuirea, iluminatul și alte amenajări exterioare.
Bazându-ne pe ritmul serios de lucru al
constructorului, suntem optimiști ca în vara acestui an
să recepționăm baza sportivă, respectiv să o dăm în
folosință iubitorilor de sport.
Primar,
ec. Dan-Ștefan Pocrișer

ACȚIUNI DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ORAȘULUI
Pe lângă pregătirile efectuate pentru Sfintele
Sărbători de Paști, angajații din cadrul Serviciului
Gospodărie ai Primăriei orașului Pâncota, întreprind
permanent lucrări de întreținere în orașul nostru.
Pe seama amplei acțiuni de curățenie și
întreținere, reacția a venit prompt din partea
cetățenilor, majoritatea au făcut curățenie în fața
casei, bucurându-ne de o frumoasă imagine a
orașului.
Viceprimar,
Ion Boiciuc

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PROFESORUL MODELATOR DE SUFLETE ȘI CARACTERE
A fi profesor este despre pregătire și profesionalism, despre educație, respect și emoție. Este despre
o profesie în care gândești, cauți și adaptezi, în care te perfecționezi, experimentezi și te reînnoiești
permanent, pentru a preda și a învăța în același timp, pentru a forma și a te lăsa format. Oferi căldură și
entuziasm, primești energie și un spectru complet de emoții, emoții ce vin din viața celor aproximativ 35 de
elevi pe care îi ai în față și alături de care încerci situații noi de fiecare dată. Este despre interacțiune și
implicare, despre așteptări și efort, despre motivare și dăruire.
Profesorii sunt arhitecți care creează medii favorabile învățării, calde și stimulatoare, pe care le
schimbă periodic, în funcție de grupul căruia se adresează, de temă și moment. Proiectează, construiesc
treaptă cu treaptă, urmăresc etapele de realizare, structurează, pun temelii pe care adaugă constant
cunoștințe, deprinderi, priceperi. De temeinicia muncii lor depinde durabilitatea și eficiența construcției
educaționale.
Profesorii sunt actori și regizori care interpretează o mulțime de roluri pe care le pun în slujba
elevului, le pasă de ceea ce înțelege, simte și învață audiența, știu să improvizeze și să se adapteze
momentului și mai ales, fac tot posibilul să aibă cea mai bună prestație pe scena sălii de clasă.
Profesorii sunt ghizi în aventura cunoașterii, acordând elevilor responsabilitatea propriei învățări.
În mod tradițional, cadrul didactic este considerat ca un izvor de cunoștințe, din care elevul trebuie să
absoarbă necondiționat, fără intervenție și filtru. Acum se conturează din ce în ce mai des rolul profesorului
de a dirija și a acționa ca agent educațional ce valorifică oportunitățile de învățare.
Profesorii sunt sculptori care modelează personalități și caractere, folosind instrumente aparte,
materiale dure sau care se lasă ușor transformate, toate lucrate cu măiestrie pedagogică, tact și
responsabilitate.
Profesorii sunt elevi care caută să exploreze noul și să dezvolte noi și noi căi prin care să atingă
standarde moderne de predare și formare. O predare autentică nu se obține automat, în urma experienței și
calificării profesionale, ci este un proces continuu de învățare, descoperire și evaluare, de îmbunătățire și
adaptare a strategiilor la structura și sintalitatea fiecărei clase în parte. Predau în învățământ de 19 ani și
îndeplinesc o misiune complexă, la care reflectez zilnic pentru a o duce la îndeplinire cu satisfacție și
bucurie, în care pun suflet, creativitate și idei.
Fiecare pas se oglindește în elevul pe care îl formez și inspir, în traseul profesional pe care acesta îl
urmează, în caracterul lui, în amprenta lăsată generațiilor de copii. Copiii se nasc cu aripi. Noi îi învățăm să
zboare!
Prof. Livana Pufulete

AGRO STOC
UN NOU CONCEPT DE MAGAZIN
AGRICOL IN PÂNCOTA
- o gamă largă de produse într-un singur magazin
- legumicultură
- grădinărit
- pomicultură
- zootehnie
Pentru detalii, consultanță și comenzi, nu
ezitați să ne treceți pragul sau să ne contactați
la numerele de telefon: 0784.598.483,
0784.598.482.
Locația noastră o găsiți în Pâncota,
strada Gării, nr. 23-29, jud.Arad. (incinta
fostei fabrici de mobilă)

- viticultură
- silvicultură
- agricultură
- o gamă de uleiuri în stoc
- cel mai mare depozit de scule
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PROIECT VIP PLUS LA PÂNCOTA
La sfârșitul anului trecut, mai precis în luna decembrie, s-a semnat contractul de finanțare pentru
proiectul VIP – PLUS ”Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate
copiilor din comunitățile vulnerabile”. Proiect care se
implementează în cadrul Centrului de Îngrijire de Zi Pâncota.
Pe lângă Centrul de Îngrijire de Zi Pâncota în acest proiect mai
participă din județul Arad și alte centre, și anume: Centru de Zi
pentru Copii Ineu și Centru de Zi pentru Prevenirea Separării
Copilului de Familia sa Hășmaș.
Beneficiarii activităților desfășurate în cadrul
proiectului sunt: copiii romi care frecventează centrele de zi,
aparținătorii acestora, copiii înscriși la centrele de zi care nu
sunt de etnie romă, specialiștii angajați în cadrul centrelor de zi,
cadre didactice, alți specialiști pe lângă cei menționați, care
colaborează cu centrele de zi, voluntari, persoane de etnie romă,
experți și lideri romi, alte persoane din comunitate.
În momentul de față în Centrul de Îngrijire de Zi
Pâncota sunt înscriși un număr de 19 copii, din care 16 sunt de
etnie romă. Acest proiect se derulează pe o perioadă de 2 ani,
adică din 01.01.2021 până în 31.12.2022.
Și în județul Arad populația de etnie romă se
confruntă cu dificultăți cauzate de sărăcie, analfabetism crescut,
lipsa locuințelor, nivel de instruire scăzut, delicvență ridicată,
abandon școlar, mulți copii de romi aflându-se în situații grele,
riscul social pentru ei fiind mult mai ridicat decât pentru copiii
aparținând altor etnii.
În contextul pandemiei COVID 19, toate cele 3 centre
de zi din județul Arad (Pâncota, Ineu și Hășmaș) necesită
sprijin concret, și anume:
- Reorganizarea eficientă a activităților cu respectarea
distanțării sociale;
- Dotarea cu produse de igienă și măști de protecție pentru
beneficiari;
- Dotare cu echipamente IT pentru participarea la
învățământul on-line a copiilor din grupurile vulnerabile, cu
precădere copiii romi sunt cei mai afectați, neavând la
dispoziție cele necesare și nici conexiune la internet.
Proiectul VIP-PLUS este un sprijin concret în comunitate, prin centrele de zi, pentru ca acești copii
să nu abandoneze școala.
Inspector,
Jana Druțău

VACCINARE ANTI COVID 19 FĂRĂ PROGRAMARE!!!
Persoanele care doresc să se vaccineze anti COVID-19, cu vaccinul Pfizer, o pot face și
fără programare la Centrul de Vaccinare din Pâncota, str. Luncii, nr.2/A, de la ora 8.00 –20.00.
Numere utile: Primărie 0257466301, 0257466679; Poliție 0257466314; Pompieri 0257466357;
Poșta 0257466310; 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 ORAȘ PÂNCOTA, SPAȚIU AL VALORILOR
CULTURALE ȘI SPIRITUALE
MOTTO
Fiecare om ar trebui să asculte puţină muzică, să citească puţină poezie şi să privească o pictură
frumoasă în fiecare zi din viaţa sa, astfel încât îngrijorările lumeşti să nu-i oblitereze simţul frumosului
pe care Dumnezeu l-a implantat în sufletul uman. (Johann W. von Goethe)
Primăvara pandemică 2021 aduce în urbea natală a
părintelui dramaturgiei maghiare moderne, Csiki Gergely, bucuria
deschiderii, pentru grupuri de câte 6 vizitatori, a noului și
impozantului așezământ de cultură din vecinătatea castelului
Dietrich - Sulkowsky.
Obiectiv edilitar de interes public, reabilitat,
modernizat pe patru nivele, la înalt standard de calitate, atrage
privirile trecătorilor prin personalitatea puternică a fațadei. La fel,
interiorul cucerește încă de la prima vizită: elegant,
multifuncțional, compartimentat pe activități educative, creative,
artistice, recreative, pentru petrecere elevată și plăcută a timpului liber, pentru dezvoltare personală, pentru
destindere. Rămâi impresionat de sala pentru spectacole, pentru proiecții filme artistice și documentare,
pentru întâlniri de afaceri, pentru festivități, dotată cu 250 locuri. Scena este cochetă, cortina cu
telecomandă, cabinele artiștilor, garderoba pentru public, sălile pentru cercuri artistice și tehnice, pentru
lectură, pentru repetițiile formațiilor artistice, pentru muzeul vinului, pentru expoziții, dotate cu mobilier
adecvat și plăcut ochiului. Trecând pragul sălii expoziționale, admiri lucrările semnate de câteva talente
locale, înzestrate cu un deosebit simț al frumosului: Gheorghe Maci, Gabriel Onoi, Nicolae Rubinstein.
Impresie frumoasă lasă și sistemul de lumini cu led, echipamentele de încălzire pe gaz, de aer condiționat,
anti-incendiu, asigurând în toate încăperile condițiile termice și de siguranță necesare.
Per ansamblu, ne bucurăm de un spațiu cultural bijuterie, unicat prin dimensiune, ideal pentru
socializare, pentru susținerea valorilor culturale și spirituale, pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor
din zonă, pentru afirmarea talentelor, pentru stimularea capacităților creative, pentru satisfacerea nevoilor
și dorințelor culturale locale. Merită vizitat!
Un gând de apreciere pentru proiectantul SC West Project Partner SRL, pentru constructorul
SC Fildo Starconsons SRL, pentru autoritatea publică locală, artizanii realizării edificiului mândrie locală,
de multă vreme așteptat de cei mai mulți dintre localnici. Minunea s-a produs, iar orașul, până acum
singurul din țară fără o casă de cultură, are, în sfârșit, un așezământ cu sediu propriu și cu bază tehnicomaterială excelentă.
La început de drum, succes maxim în managementul cultural, în elaborarea și derularea
proiectelor comunitare dorite și diversificate, pentru îmbogățire și satisfacție spirituală!
Marcell Gorcea

A fost montat iluminatul nocturn
pe fațada clădirii Așezământului
Cultural - Oraș Pâncota
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EKR ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA ȘI SÂNTANA
S.C. EKR ELEKTROKONTAKT
ROMÂNIA S.R.L.
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE
DIN PANCOTA / SANTANA
-

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:
PANCOTA, str. Pta.Libertatii, nr. 28
Telefon:0257 207 370
SANTANA, str. Ghioceilor, nr. 6
Telefon:0257 236135; 0257 236130;
0257 236100
De Luni până Vineri, zilnic între 7.3016.00

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 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.
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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 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

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 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 3 damigene de 50 l, bicicletă de damă,

cazan pe lemne pentru baie, o pilotă groasă
(dună) și 4 perne, uși și ferestre termopan. Tel.
0721296515.
 Vând

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

Vând motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna martie:
BUDA IOAN & PIȘCHIAN MONICA

Casă de piatră, familiei întemeiate!

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna martie:
COMLOȘAN ELENA
LUP GHEORGHE
PETRUȚ VIORICA
DEHELEAN SAVETA
CIAMA IOAN
MERCEA TIBERIU VIOREL
SASU IONA
GOIA ELISAVETA
OLARIU IOAN
PAȘCA ANA
HULBĂR RAVECA
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/

