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UN PAS MARE PENTRU
INTRODUCEREA SISTEMULUI
DE CANALIZARE ÎN MĂDERAT
ȘI EXTINDERE ÎN PÂNCOTA
Realizarea unei investiții ca introducerea sistemului de canalizare în
Măderat și extindere în localitatea Pâncota necesită fonduri externe,
nerambursabile, o astfel de lucrare bazată pe bugetul local al orașului nefiind clar
o soluție.
Din acest considerent, acum mai bine de un an, au fost realizate studiile
topografice pe toate străzile satului Măderat și cele fără canalizare din Pâncota.
Ulterior, am depus o solicitare de finanțare la Compania Națională de Investiții,
care însă până astăzi nu a fost aprobată.
Partea bună la acest proiect este faptul că avem funcțională noua Stație
de epurare care este capacitată să preia atât străzile rămase fără canalizare din
Pâncota cât și satul Măderat. Pe lângă Măderat, astăzi avem 9 străzi din
localitatea Pâncota fără canalizare: Cărămidăriei, Crișului, Zărandului, Berzei,
Extravilan, V.Vlădica, Brâncoveanu, Kogălniceanu și parțial Eroilor.
Vestea bună cu privire la posibilitatea obținerii de fonduri, vine prin
faptul că investiția se poate realiza pe fonduri nerambursabile, prin noul Program
Național de investiții ”Anghel Saligny”.
Suntem pregătiți, cu toate documentele impuse pentru prima etapă a
programului, urmând să adoptăm zilele acestea o hotătâre în consiliul local, de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici cu o valoare estimată a proiectului de
8 milioane lei.
Menționez faptul că, pentru străzile din Pâncota, unde se impune doar
extindere, față de sistemul nou necesar la Măderat, în cazul în care
implementarea proiectului va fi de durată, unele străzi le vom scoate din acest
proiect și în funcție de posibilități, pe baza documentațiilor deja întocmite le vom
realiza din fonduri propri.
Primar,
Dan - Ștefan Pocrișer
INFORMARE!
Având în vedere creșterea cazurilor Covid-19 din ultima perioadă,
conform Hot. nr.141 / 15.09.2021 a C.J.S.U. Arad, s-a stabilit extinderea
obligativității purtării măștii de protecție: pe o rază de 100 de metri în jurul
unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în
Inspector,
acest perimetru, în piață și în stațiile de autobuz.
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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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022
Anul școlar 2021-2022 a început pe 13 septembrie 2021 și se va încheia pe 11 iunie 2022. Este
împărțit în două semestre și trei vacanțe din care două pentru toți elevii, plus o vacanță pentru elevii din
ciclul primar și copiii de la grădiniță.
Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri dispuse în intervalul 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021.
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul de 10 ianuarie 2022—10 iunie 2022, cu
includerea programului ”Școala Altfel” în perioada 8-14 aprilie.
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
25-31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământul preșcolar și primar
23 decembrie 2021-9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă
15 aprilie 2022-1 mai 2022: vacanța de primăvară
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal
( clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă) anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se
încheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie
2022.
În momentul de față s-a optat pentru participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și
elevilor din unitățile de învățământ. În cazul în care incidența va trece de 6 la mia de locuitori, se vor aplica
următoarele reguli:

trecerea în învățământul online integral pentru toți elevii

Participarea zilnică cu prezența fizică în unitățile de învățământ a tuturor elevilor din învățământul
special
Se va menține obligativitatea purtării măștii în spațiile închise. Activitatea sportivă se va desfășura
în spații exterioare. Dacă vremea nu permite asta, orele de sport pot fi organizare în interior, până la
incidență de 2 la mie, fără ca elevii să fie nevoiți să poarte mască de protecție.
Mult succes tuturor elevilor în noul an școlar!
Doamne ajută!
Prof. Livana Pufulete

O ZI MINUNATĂ PENTRU COPIII DIN CADRUL PROIECTULUI VIP PULS
În cadrul activității Proiectului VIP
PLUS, 2 copii beneficiari ai Centrului de Zi
din Pâncota au petrecut o zi agreabilă în
Arad împreună cu experți în abilitare si
incluziune din cadrul proiectului VIP PLUS.
Copiii au învățat despre importanța
sănătății ochilor si protejării vederii. Cu
această ocazie, copiii au beneficiat și de
consult oftamologic specializat. Restul
timpului, l-au petrecut vizitând orașul și
luând masa de prânz împreună cu
îndrumătorii.
Totodată părinții copiilor au fost
consiliați pe tema "Sprijin în activitatea
școlară", activitate care a urmărit prevenirea
abandonului școlar, mai ales că în această
perioadă, copiii se întorc în băncile școlii.
Inspector,
Jana Druțău
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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„PRIN NOI ÎNȘINE”, CREZUL UVVG!
Cetate a ştiinţei şi culturii arădene şi euroregionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi
educaţiei,
afiliată
la
numeroase
organizaţii
internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad pune la dispoziţie 43 de programe de licenţă, 25 de
masterat şi două şcoli doctorale (Medicină şi Biologie).
Cei care vor să opteze pentru o carieră în
domeniul medical se pot înscrie în cadrul celor trei
facultăţi: Facultatea de Medicină, cu specializările
Medicină
Generală;
Balneofiziokinetoterapie
şi
recuperare; Biologie; Facultatea de Medicină Dentară, cu
specializările Medicină Dentară şi Tehnică Dentară;
Facultatea de Farmacie, cu specializările Farmacie;
Nutriţie şi Dietetică.
UVVG are o paletă largă şi când vine vorba
despre facultăţile ne-medicale, după cum urmează:
Facultatea de Ştiinţe Juridice, cu specializările Drept şi
Poliţie Locală; Facultatea de Ştiinţe Economice,
Informatică şi Inginerie, cu specializările Administrarea
Afacerilor, Marketing, Informatică şi Silvicultură;
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi
Sport, cu specializările Psihologie; Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar; Relaţii internaţionale
şi studii europene; Limbi moderne aplicate; Limba şi
literatura chineză – limba şi literatura engleză; Asistenţă socială; Istorie; Comunicare şi relaţii publice;
Resurse umane; Educaţie fizică şi sportivă.
Înscrieri pentru sesiunea septembrie se pot face la sediul rectoratului UVVG situat pe B-dul
Revoluţiei Nr. 94-96.
Conducerea UVVG ARAD

ÎNSCRIERI LA CENTRUL DE ZI
Centrul de Îngrijire de Zi Pâncota este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este de a
prevenii abandonul și instituționalizarea copilului, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de
îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
orientare școlară și profesională. Centrul de Zi este organizat ca unitate fără personalitate juridică în
subordinea consiliului local.
Grupul țintă sunt copiii cu vârste cuprinse între 6 ani și 14 ani, aparținând următoarelor categorii:
- Copii a căror părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și
educarea copilului;
- Copii din familii monoparentale;
- Copii ai căror părinți sunt șomeri;
- Copii maltratați, neglijați sau abuzați în propria familie;
- Copii în a căror familie există o lipsă de preocupare pentru creșterea și educarea copiilor în ciuda
condițiilor socio-economice bune;
- Copii cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;
- Copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie.
Beneficiarii Centrului de Îngrijire de Zi sunt selectați din grupul țintă, în funcție de: solicitări, riscul
cel mai crescut și capacitatea Centrului.
Cererile se depun la Primăria orașului Pâncota, la camera 17, iar persoana de contact este d-na Druțău Jana.
Inspector,
Jana Druțău
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DUBLĂ ANIVERSARE LA PÂNCOTA
Sfințirea Troiței ridicată în intersecția Remizei de
Pompieri a avut loc în ziua de 14 septembrie 2021, zi de
mare sărbătoare creștinească, ”Înălțarea Sfintei Cruci”.
Sfânta slujbă a fost săvârșită de preoții Bisericii
Ortodoxe Pâncota, împreună cu părintele protopop Nelu
Mercea. Totodată am avut bucuria de a-l avea alături pe
Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop
al Aradului.
Monumentul a fost construit de domnul Dragoș
Alexe, cu sprijinul mai multor oameni inimoși din orașul
nostru și a consilierilor Consiliului Local Pâncota.
Parte din discursul domnului Dragoș Alexe a fost o
rugăciune:
”Iartă-Ne Doamne pentru îndrăzneală pentru că, cu frică și
cu cutremur te rugăm ca din cerul Tău cel sfânt, să cercetezi
și să vezi - am așezat-o aici la încrucișarea de drumuri
pentru ca toți cei ce trec și o vor zări pe ea - să Ți se
închine, Ție Dumnezeule acum și în vecii vecilor. Amin”
Motivul principal al ridicării monumentului a fost
dat de evenimentele nefericite și viețile curmate în această
intersecție, denumită și ”intersecția morții”. După montarea
sistemului de semaforizare nu au mai avut loc evenimente
soldate cu victime.
Evenimentul fiind la o zi distanță de ziua
pompierilor, primarul, în discursul său, a făcut referire și la
sărbătoarea pompierilor și la muzeul din incinta Remizei de
Pompieri. ”Sărbătoarea pompierilor comemorează în
fiecare zi de 13 septembrie, Bătălia din Dealul Spirii, care a
avut loc în 1848 la București împotriva armatei Imperiului
Otoman. Legal, oficializarea ei s-a produs cu anul 1953, iar
după revoluție acest lucru a fost legiferat.
La Pâncota ne mândrim cu o istorie încărcată de
reușite a pompierilor, ce de-a lungul timpului au constituit
formațiile și serviciile de intervenție de aici. Prima formație
de pompieri, din Pâncota, a fost constituită în anul 1880.
De-a lungul timpului formațiile de pompieri, au fost
premiate și decorate cu diverse distincții, de două ori
obținând Locul 1 pe țară.”
Totodată, domnul primar, la felicitat pe inițiatorul
acestui monument: ”Cu privire la acest monument minunat,
ridicat prin grija și osteneala domnului Dragoș Alexe, nu
pot decât să-mi arat recunoștința, să-l felicit și să-i promit
că, vom îngriji monumentul și locul, așa încât, cei care trec
să aibă un motiv de pioșenie și închinare la această sfântă
cruce”.
Claudia Aftene
Numere utile: Primărie 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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REAMENAJARE ALEI PIETONALE
Lucrările de reamenajare a aleilor pietonale și a zonei din fața blocului 9A au fost finalizate.
Pe lângă utilitatea conferită locatarilor blocului și mai ales a cabinetelor medicale care funcționează
la parter, lucrarea aduce un plus de imagine a zonei ultracentrale în care este situat blocul.
Viceprimar,
Ion Boiciuc

ÎNAINTE

DUPĂ

PÂNCOTA REPREZENTATĂ LA TÂRGUL ”PRODUS ÎN ARAD”
În perioada 18-19 septembrie a.c. a avut loc Târgul
”Produs în Arad, organizat de Consiliul Județean Arad și Centrul
Cultural Județean Arad, pe platoul din fața Consiliului Județean
Arad, unde producătorii locali și meșterii populari ai județului
nostru și-au expus produsele realizate de ei.
Orașul nostru a fost reprezentat de Gabriela Panda din
Pâncota, unde aceasta și–a expus produsele într-un frumos și
elegant decor realizat tot de ea.
”Panda Gabriela Handmade a luat viață acum 11 ani.
Când eram în liceu am început să creez bijuterii: lănțișoare,
cercei, brățări, inele și agrafe de păr. Apoi pe parcurs am descoperit diferite tehnici
pentru decorare și am continuat cu personalizarea obiectelor din lemn, a agendelor, iar
cel mai recent produsele textile: tricouri,sacoșe, șorțuri, portfarduri. Realizez produse
și cadouri personalizate pentru diferite evenimente: nunți, botezuri, aniversări, tăieri de
moț.”
Mai multe produse se pot vedea pe pagina de
facebook: Panda Gabriela Handmade.
Nr. de contact:0756373194.
C.A.

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE FOTBAL
După o lungă perioadă de vacanță,
pricinuită de pandemie, a început Campionatul de
fotbal Liga a IV-a, seniori.
Echipa noastră a jucat în prima etapă, cu
echipa din Păuliș 2-1 pentru Păuliș. Eșecul a venit
în etapa a II-a când seniorii pâncotani au pierdut
cu 4-1, în jocul cu echipa din Socodor. Însă
victoriile au urmat, în meciurile din deplasare la
Zăbrani 3-1 și la Sântana 2-1. În etapa a IV-a
având lipsă câțiva jucători titulari, am pierdut cu
1-0 pe teren propriu.
Mai avem de jucat încă 4 etape, încercând
să atingem maximum de puncte pentru play off-ul
campionatului.
După un an și jumătate de lipsă a
meciurilor oficiale, dar în care ne-am pregătit
având chiar și un cantonament înainte de
începerea noului sezon, am reușit să construim
cea mai tânără echipă din județ, având la cârmă,
un antrenor binecunoscut pâncotanilor, prof. Dan
Mițiți, fost jucător al echipei locale.
La nivelul lotului de seniori avem jucători
crescuți în pepinieră proprie, precum Ispas,
Fericel, Hera, Țuțca, Mihoi, Kiss, Stelac, Faur,
având aportul și jucătorilor din localitățile vecine
Balaban Claudiu și Ionel, Iacob Dorin, Iacob
Florin. Stănilă, Țop, Nibu și experimentatul
Ovidiu Bulzan revenit după o accidentare.
Sperăm să obținem rezultate foarte bune,
dovadă fiind și victoriile din etapa a III-a și
a IV-a, în deplasări foarte grele, sperăm să avem
la fel rezultate pe viitor. Vreau să mulțumesc Dlui
primar și viceprimar și Consiliului Local Pâncota
pentru sprijinul și încrederea acordată și pentru
îngrijirea exemplară a bazei sportive.

Președinte,
Sergiu Dragalina

COMPETIȚIA DE CICLISM SUSȚINUTĂ DE PRIMĂRIA ORAȘULUI PÂNCOTA
Cu ocazia organizării competiției de
ciclism, pe ruta Arad–Moneasa, în data de 12
septembrie a.c., orașul Pâncota a venit în sprijinul
organizatorilor prin organizarea unui punct de
hidratare a participanților.
Este a treia competiție de acest tip, pe care
orașul Pâncota o sprijină de această dată având o
mai mare anvergură, prin sărbătorirea a 100 de ani
de la prima tură de 200 km din Franța.
Felicitări participanților și organizatorilor!
Primar,
Dan - Ștefan Pocrișer
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 casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr. 57, cu

curte și grădină mare. Tel: 0773974643;
00393202105849.
Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str.
Soarelui. Tel. 0741001795.
 Vând casă în Măderat, nr 224, teren 1400 mp,
50.000 euro, preț negociabil. Tel. 0753808805.
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 mobilă pentru sufragerie din lemn masiv,
natur, în stare foarte bună. Tel. 0747412972.
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 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 motocultor Viking sistem.Tel.0257466403.
Vând scăunel pliant pentru pescari, bicicletă de
damă, plită electrică 4 ochiuri, geamantan mare
negru, fotoliu pentru copii. Tel 0257466694.
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Vând mașină DACIA LOGAN 2008, în stare

bună, 69.000 km, 2700 euro negociabil și un
motocultor. Tel: 0741602189, 0746094610.
Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel
0744283229.

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna august:
Tudor Laurențiu Alexandru & Pap Cristina Irina
Ardelean Cosmin Viorel & Suciu Carmina
Teodora
Iordăchescu Dan & Dragomanu Rebeca
Muscan Moise Ruben & Ban Maria Amalia
Coman Cătălin Alin & Kese Flavia Roxana
Novac Sebastian Adalian & Lucea Cristina
Mădălina
Hegyi Alexandru & Nica Alexandra Mădălina
Purice Radu & Ciobanu Maria
Nistor Mihai Dacian & Bernat Elisabeta
Augustina
Covaci Cătălin Ionel & Olariu Gianina Dariana
Jacota Nicolae Florin & Pernevan Mihaela Maria
Negrea Tolomei Florin & Bunaci Maria
Gligor Darian & Măgureanu Ionela
Stoica Bogdan Daniel & Preda Rodica Alexandra

Casă de piatră, familiilor întemeiate!
DECESE
Au plecat dintre noi, în luna august:
Nagy Pavel
Bupte Mircea Teodor
Despa Ioana
Mihuțiu Gheorghe
Ardelean Gheorghe
Blaj Gheorghe
Sărăndan Angela Ana
Filip Andrei
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Sincere condoleanțe familiilor greu încercate!

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/

