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PÂNCOTA
Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat

UN NOU BLOC ANL LA PÂNCOTA
Unul din obiectivele principale ale actualului mandat a fost construirea
unui nou bloc de tip ANL. Încă din anul 2019 am depus la sediul Agenției
Naționale pentru Locuințe - București, o solicitare în vederea finanțării unui
astfel de bloc. Pe parcursul acestei
perioade am ținut o strânsă legătură
cu reprezentanții acestei instituții,
completând
periodic
diferite
documente necesare în vederea
obținerii finanțării.
A venit în sfârșit și vestea
bună, respectiv ordinul de finanțare
a acestui bloc de investiții propus de
către noi, în localitatea Pâncota.
Acesta va fi construit pe strada P-ța
Libertății, nr. 36/C, pe platoul din
fața fabricii EKR, în dreptul
parcărilor amenajate anul trecut aici.
Blocul va fi format din 16
apartamente cu două și trei camere,
cu regim de înălțime P+3E+M și va
fi destinat tinerilor din orașul nostru
pentru
închiriere,
pe
seama
criteriilor bine stabilite de Legea
152/1998 republicată cu modificările și completările ulterioare.
La începutul acestui an, se va demara procedura de licitație în vederea
contractării unei firme de construcții pentru edificarea blocului.
Realizarea acestei investiții aduce un mare plus orașului nostru, prin
oferirea de condiții familiilor tinere care nu dețin și nu au posibilitatea
achiziționării unei locuințe și care muncesc aici. Sunt multe astfel de familii,
dovada principală fiind numărul mare de solicitări înregistrate la primărie pentru
astfel de apartamente.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

INFORMARE!

10%

BENEFICIAZĂ DE
REDUCERE, PÂNĂ ÎN DATA DE
31 MARTIE 2022, LA ACHITAREA IMPOZITELOR LOCALE

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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DESPRE DR. ING. DAN FRĂȚILĂ
Familia Frățilă își are originea în satul Măderat. Stabilit în
București încă din anii studenției, profesorul univ.em.dr.ing. Gheorghe
Frățilă în vârstă de 86 de ani, ține și astăzi legătura cu persoane din
satul Măderat și cu reprezentanții Primăriei orașului Pâncota. În anul
2019 profesorul Gheorghe Frățilă a reușit să publice ”Monografia
satului Măderat”, o carte cu multe date
și aspecte despre istoria, tradițiile și
evenimentele importante ale satului
nostru.
Fiul acestuia, Dr. ing. Dan
Frățilă născut la data de 02.07.1968 în
București, a fost de asemenea un om al
științei și al cercetării, absolvind
Politehnica din București iar mai apoi
BREVET DE INVENȚIE 2019
obținând titlul de Doctor în Anglia. Mai
Dr. ing Dan Frățilă
târziu a fost angajat al Companiei Ford
din Statele Unite ale Americii în Compartimentul de Cercetare și
Dezvoltare. Aici a activat peste 20 de ani. Din păcate în noaptea de 23
septembrie 2016 a trecut în neființă la vârsta de 48 de ani, lăsând în
urmă 5 copii minori.
La înmormântare, colegii de la Compania Ford spuneau că
apelau pentru cele mai complexe probleme de matematică sau fizică, la
ajutorul acestuia care găsea întotdeauna soluția.
În anul 2019 în semn de recunoștință pentru activitatea sa, i s-a
acordat post mortem BREVETUL DE INVENȚIE.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

Titlul CETĂȚEAN DE ONOARE 2020
Prof.dr. em. dr. ing. Gheorghe Frățilă

CABINET MEDICAL DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
Cabinet medical cu specializare în diabet, nutriție și boli metabolice, se va deschide din luna
februarie în Pâncota, str. Mărășești, nr.44, coordonat de către Dr. Bernardin Ramona C. .
Cabinetul medical de diabet, nutriție și boli metabolice vă pune la dispoziție ultima generație de
aparatură medicală cu rol în depistarea precoce a prediabetului, neuropatiei diabetice, obezității și a altor
complicații date de diabet, cât și de obezitate.
Alte servicii prestate:
 Diagnosticul, tratamentul și managementul diferitelor tipuri de diabet
 Diagnosticul, tratamentul și managementul dislipidemiilor
 Diagnosticul, tratamentul și managementul obezității
 Educația terapeutică inițială cât și în timpul tratamentului a pacientului
 Prevenirea bolilor cardiovasculare prin asistarea pacientului în vederea optimizării stilului de viață
 Analiză corporală prin bioimpedanță
 Analiză SUDOSCAN (depistarea precoce a neuropatiilor, insulinorezistenței, screening cardiac și
nefrologic
 Indice gleznă – braț pentru depistarea bolii arteriale periferice
 Efectuarea și interpretare EKG
 Determinări analize biologice specifice
PÂNCOTA, STR. MĂRĂȘEȘTI, NR.44
Tel. 0742.313.306; 0771.399.882;
E-mail: bernardinramona@yahoo.com
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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SĂRBĂTORIND BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI PRIN COLINDE ȘI DARURI
După - amiaza zilei de 23 decembrie s-a dovedit a fi
una plăcută, cu încărcătură emoțională în orașul nostru,
datorită spiritului Crăciunului și a Concertului de Colinde
organizat de Primăria orașului Pâncota și a Consiliului
local Pâncota în colaborare cu corurile bisericilor din
Pâncota și Măderat.
Astfel corurile bisericilor au oferit un program de
colinde minunat. Pe scena din Parcul orașului au mai urcat
copiii din Ansamblul folcloric - Podgoria Pâncota,
Ambient Music, Cipri Pădurean cu formația pe lângă
corurile bisericilor din Pâncota și Măderat.
MOȘ CRĂCIUN A DĂRUIT CADOURI
COPIIILOR DIN CENTRUL DE ZI
Emoție, bucurie, voie bună pentru cei
nouăsprezece copii pâncotani prezenți la activitatea „Vine,
vine Moș Crăciunulˮ din cadrul proiectului VIP PLUS,
derulat pe 17 decembrie în sala de studiu de la Liceul
Teoretic Pâncota, gătită de sărbătoare.
Înfrumusețată cu decorațiuni specifice sărbătorilor
de iarnă, confecționate de mâinile harnice ale copiilor, cu
brădulețul frumos împodobit cu stea, cu globuri, cu
clopoței, cu masa plină de prăjituri, fructe, sucuri, s-a creat
un cadru plăcut, vesel pentru vizionarea, pe un ecran
imens, a filmării folclorice „Obiceiuri și tradiții de
Crăciunˮ, cu frumoase beneficii spirituale privind cultura
tradițională românească: colinde, aducătoare de armonie și
belșug în case, tradiții și obiceiuri în Ajunul Crăciunului.
O secvență plăcută pentru întreaga asistență a
constituit-o momentul artistic „Colindeˮ, cântate frumos de
grupul de copii, vestind cu bucurie Nașterea lui Iisus în
sărăcăcioasa iesle din Bethleem.
Bine primită de copii a fost și secvența „Copiii
reporteriˮ, cu înregistrări video ale activității zilei, prin
noile tablete din dotarea proiectului, asigurându-se astfel
libertatea de gândire și de comunicare a copiilor.
Mulțumire la primirea darurilor din sacul cu
bucurii, lăsat cu generozitate din sania fermecată a Moșului
cel Bun, spre mulțumirea fiecărui copil.
Satisfacții vizibile s-au observat și la părinții și
bunicii celor prezenți la sărbătoare, pentru participarea cu
interes a copiilor la o activitate frumoasă, atractivă, de reală
stare de bine, instructivă și educativă, îmbogățind și mai
mult viața sufletească a acestora.
Apreciere pentru reușita activităților din proiect, pentru reușita activității de față, pentru implicarea
fiecărui membru al grupului-țintă în activitatea „Vine, vine Moș Crăciunulˮ. La fel, pentru progresul în
comunicare, în socializare, în integrare în colectivul copiilor din proiectul VIP PLUS, datorat
profesionalismului, dăruirii, entuziasmului și muncii asidue a experților abilitare și incluziune de la DGASP
Arad, cât și a șefului de Centru copii Pâncota și profesorului-educator.
Mult succes echipei de proiect în activitățile din 2022!
Marcell Gorcea
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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CRONICĂ LITERARĂ
Cu siguranță viața literară a orașului nostru ar fi fost
firavă în manifestări fără aportul adus de revigorarea din ultimul
timp.
Prin finalizarea Așezământului Cultural, realizărilor
reușite obținute în toate domeniile, pe parcursul ultimilor
ani de către edilii orașului Pâncota, li se adaugă un spațiu
generos în care se pot desfășura activități culturale și
artistice în viitor după depășirea restricțiilor cauzate de
pandemie.
Orașul Pâncota beneficiază astăzi, alături de
Biblioteca Orășenească dotată cu un număr impresionant de
cărți și de săli de lectură spațioase în care odată cu
depășirea restricțiilor cauzate de pandemie, pasionații de
literatură își vor putea îmbogății orizontul literar prin baza
materială oferită de către Așezământul Cultural.
Mă număr printre cei care beneficiază de
posibilitatea de a oferii Bibliotecii Orășenești un număr de
exemplare de cărți publicare mine în ultimul timp.
Dacă inițial am publicat poezii în revistele literare
”Arca” din Arad, ”Familia” din Oradea, ”Cetatea Culturală” din
Cluj– Napoca, ”Convorbiri literare” din Iași și ”Anotimpuri
literare” din Timișoara, adăugând pe cele scrise de către mine în
ultimul timp, am putut oferii Bibliotecii Orășenești din Pâncota
un număr de exemplare din romanul publicat cu ani în urmă și
din ultimele 2 volume de poezii.
Am primit cu satisfacție posibilitatea de a oferii celor
pasionați de literatură publicațiile mele, pentru implicare
transmit sentimente de deosebită prețuire Primăriei orașului
Pâncota, convins fiind că, realizările din ultimul timp, vizibile la
tot pasul în orașul nostru și cunoscute și prin intermediul revistei
”Informația de Pâncota”, se va adăuga în viitor și determinarea
factorilor educaționali, atât celor pasionați de literatură cât și
celor pasionați de artă pentru valorificarea bazei materiale
oferite în scop benefic.
Gheorghe Maci

...Dispar ca toți în necuprins,
lăsând în urmă tot ce am strâns.
Să fac mai multe aș fi vrut,
dar din păcate n-am putut,
și cred că nici nu voi putea,
deși atât de mult aș vrea.
Ce va rămâne în urma mea?
Tot ce am vrut și ce aș vrea.
Cum nimeni n-o să facă tot,
voi face în viață tot ce pot,
iar ceea ce nu voi putea,
sunt sigur, se va termina,
deși urmează ani mai grei,
vor face în timp urmașii mei.
Gh. Maci (Din volumul ”Căutând lumină”)

MIHAI EMINESCU
La steaua

15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889

La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, și nu e.

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre,

Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmărește încă.

Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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PÂNCOTA – REPERE ISTORICE
Din trecutul orașului Pâncota
Pâncota se numără printre localitățile cele mai vechi ale județului Arad. Este așezată în partea
centrală a județului, în Podgoria Aradului, la poalele Munților Zărandului.
De-a lungul timpului, în documente, este consemnat același nume al localității, ortografiat în forme
puțin diferite precum: Panckota, Pankotha, Pankata, Pankot, Pankuta, în perioada ocupației turcești,
Bankota, mai ales în documentele în limba germană, apoi din sec. al XVIII-ea, apare și Neo Pankota, noua
localitate și Vetus Pankota, vechea așezare, care vor coexista până pe la mijlocul sec. XIX.
Primele forme de locuire au fost descoperite în N-E așezării actuale a Pâncotei, ”după deal”, spre
Moroda. Ele constau din locuințe de nuiele lipite cu lut, alături de numeroase fragmente ceramice și
diferite unelte sau arme din piatră șlefuită. Astfel s-au descoperit dălți din silex, ciocane din piatră găurite
și negăurite, zdrobitoare de grăunțe, greutăți pentru războaie de țesut vertical, ghiulele de diferite
dimensiuni pentru praștie, microlite.
Existența și continuarea așezării neolitice de la Pâncota, este atestată și în epoca bronzului la
începutul mileniului I î.Hr., prin descoperirile făcute de-a lungul timpului, aici. Obiectele ceramice,
uneltele și podoabele scoase la lumină, îi atestă pe purtătorii culturii Otomani, cultură a bronzului mijlociu
în această zonă a țării. Au fost descoperite obiecte de podoabă, topoare de bronz, fiind printre primele de
aceste fel descoperite în județul Arad.
Deși în zona noastră au fost găsite și fragmente ceramice de factură romană provincială sau de
import precum: ceramica roșie, fragmente de tip terra sigilată, opaițe, fibule, diferite monede romane.
Acestea dovedesc doar existența unor contacte ale populației din zonă cu populația din sudul Mureșului, o
zonă sub ocupație romană, partea de N de Mureș nefiind ocupată efectiv de romani.
Istoria zonei Aradului din jurul anului 1000 este legată nemijlocit de existența Voievodatului lui
Glad și a urmașului său direct, Ahtum. Acest voievodat cuprindea Banatul și zona sudică a Crișanei, având
capitala la Urbis Morisena (Cenadul de azi).
(continuare în nr. următor)
Traian Stepan

MEDLIFE ALĂTURI DE LOCUITORII ORAȘULUI PÂNCOTA
Centrul medical MedLife vine în întâmpinarea locuitorilor și a celor din proximitate cu o
gamă vastă de analize de laborator, precum și cu servicii multidisciplinare pentru următoarele
specialități medicale:
Ginecologie,
ORL,
Cardiologie,
Dermatologie
Gastroenterologie.
Pacienții au posibilitatea de a efectua rapid analize la cele mai înalte standarde de calitate,
în cadrul centrului MedLife Pâncota fiind disponibil un cabinet de recoltare, ce acoperă
următoarele tipuri de analize: hematologie și coagulare, biochimie, markeri tumorali,
imunoserologie, alergologie, bacteriologie, teste inflamatorii, citologie.
Recoltările se efectuează de luni până vineri, între orele 07:00 - 12:00.
Centrul MedLife este situat în Pâncota, pe strada Avram Iancu nr.1 și funcționează după
următorul program: luni - vineri, între orele 07:00 – 15:00.
Pentru efectuarea unei programări, pacienții pot apela numărul de call center 0257 960.
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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LUCRARE DE MODERNIZARE LA CAPELA MORTUARĂ
Capela mortuară - Pâncota, a avut parte de o nouă
modernizare, prin montarea unor noi pereți laterali la terasă,
cu panouri din termopan.
Lucrarea era una foarte necesară pentru că în special
în perioadele reci ale anului, se forma aici un curent
deranjant.
Vom continua îmbunătățirea clădirii, prin
amenajarea unui pod la terasă care pe lângă un aspect va
elimina problema porumbeilor care și-au făcut cuiburi aici și
murdăresc pardoseala terasei.
Primar,
ec. Dan - Ștefan Pocrișer

EKR ANGAJEAZĂ URGENT PENTRU LOCAȚIA DIN PÂNCOTA
S.C. ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L.
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIILE DIN PÂNCOTA/
SÂNTANA

- MUNCITORI /CONFECȚIONERI
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. P ța Libertății, nr.28
Telefon: 0257207370
SÂNTANA, str. Ghioceilor, nr.6
Telefon:0257236100; 0257236130
De luni până Vineri, zilnic între 7.30-16.00
Așteptăm propuneri și sugestii la nr. de tel: 0257466301(248) și pe adresa de e-mail: informatiadepancota@yahoo.com
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CUPA ROMÂNIEI DE KARATE KYOKUSHIN
MASUTATSU
OYAMA
Fondatorul acestui
stil de karate, s-a
născut la 27 iulie
1923 și a decedat în
26 aprilie 1994.

În luna decembrie a anului 2021 a avut loc CUPA ROMÂNIEI DE KARATE
KYOKUSHIN, organizată de Federația Română de Karate Kyokushin. Evenimentul a avut loc la
Oradea. An de an, acest concurs încheie activitățile sportive ale anului.
Pâncota a fost reprezentată la Cupa României de Karate Kyokushin de 7 sportivi de
karate, întorcându-se acasă cu 5 medalii, este vorba de:
Crețu Patricia locul 3
Crețu Marissa locul 2
Iorga Andrei locul 2
Szeifert Mathias locul 2
Margithazi Zsolt locul 2
Felicităm toți sportivii participanți pentru munca depusă și pentru rezultatele frumoase!
Clubul de karate al orașului Pâncota și-a reluat antrenamentele în zilele de luni, miercuri
și vineri. Sportivii se pregătesc pentru Campionatul Național, unde se va face selecția pentru
Campionatele Europene, care vor avea loc în Polonia.

Antrenor,
Zsolt Margithazi
KYOKUSHIN ÎN
ROMÂNIA
Pare destul de
greu de crezut,
dar istoricul
Kyokushinului
românesc numără
deja 49 de ani.

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 casă în Pâncota, str. Horea, 200 mp

construiți - 160 utili, grădină 1200 mp, 5 camere, 2
bucătării, baie mare, holuri, cameră tehnică,
cămară, pivniță, magazie de lemne și alte anexe.
Casa dispune de toate utilitățile, gaz (centrală
proprie), apă, canalizare, curent trifazic. Teracotele
pentru încălzirea pe lemne au fost păstrate. Tel.
0724.333.862.
Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr.57, cu curte
și grădină mare. Tel. 0773.974.643.
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 mare și grădină mare. Tel. 0757.452.089.
Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, renovată,
ocupabilă imediat, cu 3 camere, cu parchet natur, 2
holuri, 2 cămări, baie, bucătărie, anexe și grădină.
Suprafața totală 1400 mp. Preț 90.000 euro. Tel.
0740.519.613.
Vând casă în Măderat, nr.274 cu anexe, 1400 mp.
30.000 euro. Tel.0740.182.192.
Vând casă în Măderat, nr.224, teren 1400 mp,
50.000 euro, preț negociabil. Tel.0753.808.805.
 Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv, în
stare foarte bună. Tel. 0747.412.972.
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Vând 4 căzi din fibră de sticlă, 1800 l/buc, 3

butelii rusești pentru aragaz, o moară de măcinat
porumb, 60 de arii de pământ în Măderat (în deal
la Moldoveni), o grădină întreagă 28 de arii în
Măderat, nr 526. Tel. 0357.404.421.

CĂSĂTORII
Și-au unit destinele în luna decembrie 2021:
Uica Marius & Trandafir Livia Mihaela
Casă de piatră, familiilor întemeiate!

NOU-NĂSCUȚI
S-au născut în luna
decembrie 2021:

Haraga Grațian Kevin
Motorca Elias
Belei Andreea Alexandra
Dragalina Thea Sophia
Bun venit pe lume!
SOBE DE TERACOTĂ
LA PÂNCOTA

Cea

n
i bu
a
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ă

Telefon
0727.036.573

DECESE
Au plecat dintre noi, în luna decembrie 2021:

Marcoi Marius Pavel (46 ani)
Cândea Elena (79 ani)
Novac Aristina (75 ani)
Suciu Marioara (78 ani)
Ilisie Gheorghe Ioan ( 47 ani)
Trif Elisabeta (75 ani)
Bulexa Elisabeta Emese (70 ani)
Pribac Nadia Marcela (45 ani)
Buda Floare (74 ani)
Găină-Grasă Mariana (39 ani)
Furdui Gheorghe (90 ani).
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/

