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RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR  

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
 DE  

   PÂNCOTA 

Recensământul populației și locuințelor: www.recensamantromania.ro  
   14 martie-15 mai 2022: autorecenzare on-line 
   16 mai -17 iulie 2022: colectarea datelor prin interviuri față-în-față (de la populația 
care nu s-a autorecenzat în etapa anterioară) 
     Pentru AUTORECENZARE,  
       se parcurg următorii pași: 
   Pasul 1: formularul de pre-înregistrare 
   Pasul 2: chestionarul de autorecenzare 
   Pasul 3: verificarea autorecenzării 
     Chestionarul este dinamic, iar răspunsurile sunt 
generate în funcție de răspunsul oferit la întrebarea 
anterioară. Dacă în timpul completării chestionarului 
de recensământ se ivesc situații care vă obligă să 
întrerupeți completarea lui, puteți relua oricând 
completarea din punctul în care v-ați oprit. Tot ceea 
ce trebuie să faceți este să accesați chestionarul de 
recensământ din emailul primit după  preînregistrare. 
 Persoanele care își fac în această perioadă 
autorecenzarea on-line beneficiază de o zi liberă 
oferită prin lege, de stat, atât pentru persoanele care 
lucrează la stat cât și în mediul privat. 

   PERSOANELE  CARE ASISTĂ 
AUTORECENZAREA SUNT: 

         Tanasă Elena       Hauptman Crișan Brighite 
          0733.912.402                 0757.731.640 
 Acestea vor avea un program de birou la sediul Primăriei orașului Pâncota, zilnic 
între 10:00-15:00 și muncă de teren pe raza orașului cu programare prin telefoanele mai 
sus menționate.  

 Acțiunea de colectare va avea loc în zilele 
de joi 14 aprilie și vineri 15 aprilie 2022. 
        Pentru produse – deșeuri de peste 20 kg se 
vor acorda tichete de participare la tombolă; 
        Pentru produse - deșeuri de peste 40 kg se vor 
acorda premii instant. 
         Mai multe detalii se vor regăsi în fluturașii 
de promovare, care se vor distribui în oraș cu 
câteva zile înainte de acțiune. 
 Organizatori: S.N.C.- Sistem Național de 
Colectare în parteneriat cu Asociația ECOTIC. 

COLECTARE  DEȘEURI  ELECTRICE, 
ELECTRONICE, ELECTROCASNICE  

Numere utile:  
 

Primărie  
 0257466679 

 Poliție 
 0257466314   

Pompieri 
 0257466357 

 Poșta 
0257466310 

 Uzină Apă Pâncota 
0257466348 

Casierie Apă Pâncota 
0257467510  

Deranjamente ENEL  
0257929 
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LUCRĂRI PE DOMENIUL PUBLIC 
 Vremea frumoasă din această perioadă, 
a fost prilej pentru efectuarea mai multor 
lucrări pe domeniul public, după cum urmează: 
pietruire drumuri, acostamente și căi de acces 
către terenuri agricole și forestiere, curățare 
șanțuri și canale, desfundare poduri, toaletare 
arbori, și alte lucrări de curățare și întreținere a 
domeniului public. 
 Fac același apel de fiecare dată când 
vorbesc de întreținerea orașului nostru, de a ne 
respecta reciproc și a nu arunca deșeurile pe jos 
sau în alte locuri neamenajate. 

Viceprimar, 
Ion Boiciuc 

ANUNȚ !!! 
  Până în momentul de față nu am fost solicitați 

pentru cazarea persoanelor refugiate din Ucraina. 
În cazul în care va fi nevoie Primăria Orașului 
Pâncota pune la dispoziție clădirea ”Centrul de 

Zi”, unde au fost pregătite și amenajate spații de 
cazare pentru aproximativ 15 persoane.  

  De asemenea 12 familii din Pâncota și Măderat   
s-au oferit în caz de nevoie să ofere locuri de 

cazare acestor persoane. 
  La nivelul orașului nostru, au fost organizare mai 
multe campanii de sprijin prin donații. Mulțumim 

tuturor celor care s-au implicat și au sprijinit 
demersurile în ajutorarea ucrainienilor greu 

încercați în această perioadă. 
În continuare cei care doresc să sprijine pot 

transmite datele de contact la adresa de e-mail:  
umanitar.dsu@mai.gov.ro 

   În funcție de nevoile identificate, reprezentanții 
D.S.U., vor lua legătura cu cei ce au trimis e-mail-

uri, pentru a stabili modalitatea de donație.  
     Dumnezeu să ne ajute pe toți! 

VALABILITATEA CĂRȚII DE 
IDENTITATE 

 

 EVENIMENTE LA AȘEZĂMÂNTUL CULTURALEVENIMENTE LA AȘEZĂMÂNTUL CULTURAL   

 Vă invităm la următoarele evenimente organizate la Așezământul Cultural Pâncota:  

Luni, 28 martie, ora 19:00  

”Conferință creștină pentru suflet”- Vladimir Pustan 

Week-end de film ”Caravana filmului românesc”  
         Vineri 15 aprilie, ora 17:00 , ”Baltagul”, regia Mircea Mureșan 

                                     ora 19:00, ”Liceenii”, regia Nicolae Corjos  
      Sâmbătă 16 aprilie, ora 17:00, ”Dumbrava minunată”,  regia Gheorghe Naghi 

                     ora 19:00,”Frații Jderi”, regia Mircea Drăgan 
      Duminică, 17 aprilie, ora 17:00, ”Veronica”, regia Elisabeta Bostan 

                                       ora 19:00,”Un bulgăre de humă”- biografie  

Luni, 25 aprilie, ora 17:00 -”Serbare de Paște” 
Ansamblurile:”Podgoria Pâncota”, ”Cununița”, Formația ”Ambient music” și alți invitați. 

                                                          Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag!   

 Începând cu data de 09 
februarie 2022, HG. Nr. 171/03.02.2022 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID –19 
și-a încetat aplicabilitatea. 
 În acest context, potrivit dispozițiilor art.4 alin.(5) din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea 
documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, 
precum și de entitățile private autorizate conform legii se 
menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării 
de alertă. 
 Având în vedere încetarea stării de alertă și pentru 
evitarea unei aglomerări ca urmare a prezentării, în același 
timp, a unui număr de cetățeni la sediul Serviciului Public 
Comunitar de Evidență a Persoanelor Pâncota, vă rugăm să 
verificați termenul de valabilitate a cărții dumneavoastră de 
identitate și să vă prezentați pentru reînnoirea acesteia.  

                                                                       S.P.C.L.E.P. 
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 Cantitatea de deșeuri care de la an la an este tot mai mare, a devenit o problemă a administrațiilor publice din 
toată țara și chiar la nivel mondial. Astfel singura soluție în acest context este conștientizarea fiecărui cetățean în 
parte a cât este de importantă selectarea deșeurilor. 
 La nivelul orașului Pâncota, de mai bine de 2 ani, avem posibilitatea selectării deșeurilor pe 4 categorii: 
menajer, biodegradabil, reciclabil (plastic și carton) și sticlă. 
 În urma analizei făcute pe cantitățile sortate în anul 2021, rezultatele sunt următoarele: 

Total general deșeuri 1539 tone 
Reciclabil + biodegradabil 501 tone 

 Rezultă, așadar un procent de colectare — selectivă de 30%, un procent cu care ne mândrim față de orașele și 
comunele din județ și chiar din țară. Totuși ținta impusă de directivele europene prin Ministerul Mediului era de 60%, 
așadar suntem la jumătate în atingerea țintei. 
 Mulțumind fiecărei persoane în parte care a înțeles și a respectat aceste măsuri, facem apel pentru acest an 
fiecărui locuitor al orașului nostru ca grija selectării deșeurilor să fie una de zi cu zi, așa încât, la finele acestui an să 
fim din nou printre cei mai buni în gestiunea deșeurilor. 

 Reamintim modul de selectare a deșeurilor: 
 Pubela neagră - menajer– deșeuri care nu pot fi reciclate - valorificate: conținutul sacului de la aspirator, 
resturi de țigări, scutece de unică folosință, șervețele murdare, ambalaje foarte murdare, CD-uri, DVD-uri și 
alte deșeuri ușoare care nu se încadrează la deșeurile selective. 
Pubela galbenă – deșeuri reciclabile- pet-uri curate, caserole din plastic curate, folie, doze aluminiu și 
carton uscat 
  Pubela maro - biodegradabil - resturi de mâncare, zaț de cafea, resturi de ceai, de conserve, alimente 
alterate, coji de ouă, coji de nucă, haine vechi din fibre naturale mărunțite, cenușă de sobe, păr, plante de 
casă, resturi vegetale din curte. 

   Containerele special amplasate în oraș pentru recipienții din STICLĂ le găsiți în următoarele puncte: 
                              Pâncota:                                                                                                   Măderat:  
   - La Stadion, în parcarea dinspre str. N. Bălcescu                                           - În centru, lângă Biserica Ortodoxă 
   - Lângă fosta clădire a Morii (str. Gării)                                                          - Strada 6 colț cu Strada 11 
   - În zona blocurilor de pe piață, lângă magaziile de lemne 
 

IMPORTANȚA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR 

Primar,  
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

      S-a deschis salonul tratament/masaj facial și masaj anticelulitic cu bețe de 
bambus și maderoterapie Cosmetics Bamboo în incinta Centrului de Sănătate 
Pâncota, str. A. Iancu, nr 1. 
 

     Beneficiile tratamentului facial: 
- întinerește pielea  

- estompează ridurile și înlătura problema îmbătrânirii premature  
- pielea devine mult mai lucioasă, curată și elastică  

- ajută la circulația sângelui și stimulează regenerarea pielii  
- asigură hidratare și hrănire pielii 

 

Beneficiile masajului cu bețe de bambus și maderoterapie: 
– atenuează celulita, fiind de 8 ori mai eficient decât un masaj clasic anticelulitic 

și neimplicând durere sau leziuni ale pielii 
– stimulează microcirculația și pune organismul în mișcare 
– combate eficient și în mod 100% natural retenția de apă 
– îmbunătățește fermitatea, elasticitatea și tonusul pielii 

– ajută la dizlocarea depozitelor de grăsime, în special din zonele greu de lucrat la 
sala și previne recurența celulitei  

– alungă și previne stările de depresie sau anxioase, prin masajul cu bambus fiind 
stimulată producția de endorfine  

– ajută organismul să se refacă mai repede după efort fizic     
– accelerează metabolismul celular 

– susține buna funcționare a sistemului limfatic           
Contraindicații: femei însărinate, boli de piele, varice, vase sparte, tromboză.  

NOU!!! COSMETICS BAMBOO ÎN CENTRUL DE SĂNĂTATE PÂNCOTA 

Voinea Haida Adeline 
Pentru programări: Tel. 0749.985.592  

Vă aștept cu drag! 
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CULTURĂ  LA  AȘEZĂMÂNTUL  CULTURAL 

Continuare  pag 5 

În ultimii ani am observat, cu satisfacție, cum o clădire tristă și degradată din centrul orașului nostru, fosta 
bază de recepție, se transformă în atât de necesarul Așezământ Cultural. Lucrările de consolidare, modernizare și 
adaptare ale acestei construcții s-au finalizat în perioada pandemiei, când activitățile care implicau participarea 
unui public erau interzise. Acea perioadă care ne-a impus restricții 
fizic-sociale, în care ne-am distanțat unii de alții și care ne-a 
reconfigurat activitățile. 

Au trecut zilele, restricțiile au fost ridicate, iar Așezământul 
Cultural s-a apropiat de îndeplinirea rolului său, acela de spațiu de 
desfășurare pentru activități culturale. 

A încetat criza sanitară, dar a început criza umanitară, odată 
cu începerea războiului în Ucraina, aducând alte polemici, alte 
tabere, alte comentarii, alte furtuni sociale și emoționale. 

Dar mijlocul acestei săptămâni a adus căldură și entuziasm 
în Așezământul Cultural, a înseninat trăirile noastre dominate de 
oroarea războiului din Ucraina, de teama unui viitor marcat de lipsuri, de încrâncenarea cu care încercăm să ne 
asigurăm un trai îmbelșugat. 

Șase tineri emoționați din asociația ”Cetatea Neamului”, ”înarmați” cu două chitare, au fost prezenți 
miercuri, 9 martie, a.c., pe scena Așezământului cultural, venind să amintească, duios și autentic, că vremuri grele au 
mai fost, că eroi au existat, că tăria de caracter și credința sunt principalele resurse de care e nevoie pentru a suporta 
cele mai grele zile. Suferințele și sacrificiile lui Radu Gyr și pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa în închisorile 
comuniste au fost prezentate în materiale care au relevat abuzurile 
regimului comunist, dar și puterea celor două personalități de a 
păstra credința și spiritualitatea acestui neam, pe care comuniștii 
voiau să le anihileze pentru a-și implementa ideologia găunoasă. 

Inspirați de ”Cele 7 cuvinte către tineri” ale pr. Calciu-
Dumitreasa, tinerii și-au propus să fie prezenți în fiecare zi de 
miercuri a Postului Mare în câte o localitate, Pâncota fiind prima 
în care au poposit. Acum mai bine de 50 de ani, în contextul 
acțiunilor comuniste de demolare a bisericilor din București, în 
prima zi de miercuri a Postului Paștilor, pr. Calciu rostea prima 
cuvântare, ”Să zidim biserici”, ale cărei cuvinte au fost adresate, 
acum, celor prezenți în sala Așezământului Cultural din Pâncota: 
”Trăiești în mijlocul neamului tău, pe care îl simți ca pe o entitate metafizică; nu ca pe o grupare de indivizi izolați, ci 
ca pe un suflet imens și unic, în care tu ești totul și totul trăiește prin tine. Exiști într-o lume cu bucuriile și durerile ei 
și vibrezi la aceste bucurii și dureri fiindcă este ceva în tine care te leagă și te unifică inextricabil cu toți semenii tăi.” 

”Nu pentru mânia scrâșnită-n măsele,/ ci ca să aduni chiuind pe tăpșane/ o claie de zări și-o căciulă de stele,/ 
ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!” – sunt câteva versuri din poezia pentru care comuniștii l-au condamnat, inițial, 
la moarte pe Radu Gyr  și pentru care a petrecut 25 de ani în închisoare, după comutarea pedepsei. A continuat să 
compună poezii în închisoare, în ciuda caznelor la care a fost supus, poezii pe care le-a memorat, deoarece nu avea 
permisiunea și mijloacele să le scrie, poezii care au adus mângâiere și îmbărbătare colegilor săi de detenție și azi 
aduc emoție când sunt rostite și ascultate. 

Frumoșii tineri de pe scenă au interpretat, cu emoție și 
sensibilitate, cântece cu mesaj patriotic și social, în vreme ce afară se 
întindeau cozi kilometrice și spaime deșarte pentru niște litri de 
benzină sau motorină. La Așezământul Cultural -  sala aproape goală. 
La benzinărie – îmbulzeală. Înăuntru – emoție, umanism, credințe. 
Afară – spaime și patimi. 

”Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! 
Bucurați-vă de-un nume ce vi-i dat ca să-l purtați! 
Bucurați-vă de-un cântec, de-un amurg cu flori de tei! 
Bucurați-vă o viață de lumina dragostei!” 
O altă zi, un alt eveniment. Joi, 10 martie 2022, a avut loc lansarea cărții ”Imagini din flora și fauna 

județului Arad” a d-lui Pál Pettenkoffer. Cartea, un album interesant, elegant și artistic, cu ilustrațiile și descrierile 
autorului, a fost editată în condiții grafice excelente cu sprijinul Asociației Kölcsey Egyesület Arad și finanțarea 
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Evidența căsătoriilor o avem 

din Registrul de Căsătorii 
Pâncota. Rugăm cetățenii 

orașului Pâncota și Măderat 
care și–au oficiat căsătoria în 

altă localitate și care împlinesc 
50 de ani de căsătorie, să ne 

contacteze telefonic la nr. de tel 
0257466301, înaintea 

aniversării. 

 

ANUNȚ! 
 

   Pentru contracte noi și 
modificări de contracte cu 
Societatea de salubrizare 

RETIM,  
persoanele interesate pot 
contacta agentul zonal 

responsabil la nr. de tel: 
0748.567.797.   

Centrului Cultural Județean Arad. 
Cu modestie și sinceritate, dl. Pettenkoffer s-a prezentat, a vorbit despre viața sa și pasiunea pentru natură, 

pentru frumusețea și diversitatea vietăților pe care le-a observat și studiat, reușind să le picteze cu măiestrie.  
”În cursul vieții întotdeauna am iubit natura și o iubesc și acum. 

Primăvara îmi plac câmpiile și copacii înfloriți, renașterea naturii, concertul păsărilor la răsăritul Soarelui. 
Îmi place vara, lanurile de păioase în valuri, cu maci și albăstrițe, pițigoiul mare alimentându-și puii, zborul 

fulgerător al șoimului rândunelelor cum traversează albastrul cerului. 
Îmi place toamna multicoloră, gruparea rândunicilor, cum se încurajează cântând pentru drumul lung spre 

Africa. Dispare și cântecul greierilor, iar la o noapte geroasă se aude vocea cocorilor dinspre cerul cu Lună. 
Încet se strecoară și iarna printre copaci și tufe, își așterne prelata albă peste câmpii și păduri. Natura 

doarme. Doar sub pașii cu bocanci scrâșnește zăpada proaspătă. Undeva, departe, se aud ciori și corbi zburând 
deasupra unui cadavru.” 

Dl. Pettenkoffer a povestit celor prezenți despre momentele care i-au marcat existența ca om și ca artist, 
despre influența definitorie a tatălui domniei sale și despre cei de la care a învățat tainele picturii sau preparării 
animalelor. Dl. Pál Pettenkoffer s-a născut la Pâncota, în anul 1953. Aici a urmat cursurile școlii elementare și 
gimnaziale. Cursurile liceale le-a urmat la Liceul nr. 2 cu limba de predare maghiară din Pecica. Până în 1991 a 
lucrat ca laborant la fabrica de mobilă din Pâncota, după care și-a fructificat cunoștințele de preparator de animale și 
de pictură la muzeul din Arad. Este profesionist în pictură și preparare de animale, având ca maestru pe pictorul Kett 
Groza Janos. 

Povestea editării cărții-album ” Imagini din flora și fauna județului Arad” a d-lui Pál Pettenkoffer a fost 
spusă de domnii Fekete Karoly și Nagy Istvan de la Asociația Kölcsey Egyesület Arad, care au fost impresionați de 
talentul artistic al d-lui Pettenkoffer și s-au implicat, cu toată hotărârea, în demersurile necesare ca picturile acestuia 
să fie valorificate în acest album. 

Aprecierile pâncotanilor prezenți au fost exprimate de domnii dr. Vasile Miclăuș, pr. Petru Dărău și Alexe 
Dragoș, în succinte, dar calde și elocvente discursuri. 

Pentru dl. Pettenkoffer, cartea lansată joi a reprezentat încununarea și recunoașterii muncii de-o viață. 
Pentru cei prezenți, a reprezentat ocazia de a cunoaște o personalitate care a împletit studiul cu talentul, curiozitatea 
cu răbdarea, pasiunea cu știința.  

Cuvântul ”cultură” provine din latinescul ”colere”, care înseamnă ”a cultiva, a avea grijă”. Să cultivăm 
emoții constructive și relații armonioase, deoarece cultura este factorul principal de socializare, care reglementează 
diverse sfere ale interacțiunii dintre oameni. Prin cultură, oamenii depășesc barbarismul și devin un popor, în 
adevăratul sens al cuvântului.  

                                                                                                                                               Florina Cismaș 
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TERAPIA BOWEN 
 Această terapie este astăzi una dintre cele mai 
apreciate terapii  holistice  ale secolului. Mizând doar pe 
tehnici neinvazive, adaptate fiecărui pacient în parte, tehnica 
Bowen promite vindecarea sau cel puțin ameliorarea multor 
boli în care tratamentul medicamentos clasic abia de își face 
simțit efectul. 
 Terapia constă în mișcări blânde adresate mușchilor, 
tendoanelor, nervilor, ligamentelor, articulațiilor și fasciei. 
Această terapie se adresează oricui, de la nou - născuți, femei 
însărcinate, copii, adulți vârstnici. 
 Există un număr foarte mare de afecțiuni care pot fi 
tratate prin această terapie. Voi enumera doar câteva dintre 
acestea: alergii, artrite, atacuri de panică, depresie, dureri de 
proveniența diversă, discopatii, enurezis, incontinență urinară, 
infertilitate a cuplului, lumbago, leziuni datorate activității 
sportive, menstre dureroase sau neregulate, migrene, 
probleme ale rinichilor, prostatei, tiroidiene, poliartrită 
reumatoidă, reumatism, scolioză, spondiloză, sciatică, stres și 
multe altele. În cazurile grave, în care nu se pot atinge 
vindecarea, pacienții constată însă o îmbunătățire 
semnificativă a sănătății. 
 Pentru mai multe informații despre această terapie sau 
pentru programări, vă rog să sunați la nr de tel: 0721.101.664. 
                                          Farm. Dana Bernath 

                                  Zsolt Margithazi 

ȘTIAȚI CĂ….  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, Tel: 0257207370 

SÂNTANA, str. Ghioceilor, nr. 6, Tel. 0257236100; 
0257236130 

De luni până vineri, zilnic între 07:30-16:00 
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PIȚIGOI DE BRĂDET  
 Pițigoi de brădet (Parus ater) M. Fenyvescinege, Ge. Tannenmeise 

 Pițigoiul de brădet are o lungime de 11 cm. Este o pasăre tipică pădurilor 
de conifere, însă este destul de întâlnită în parcuri și pădurile cu frunze căzătoare. 
Pițigoiul de brădet are capul negru cu obraji albi, are o pată albă de pe ceafă  și 
nuanța de crem de pe partea inferioară a capului care sunt caracteristice pițigoiului 
de brădet. Strigătul cel mai cunoscut al pițigoiului este unul clar, melancolic: ”ti– 
tiu” sau ”sisi– sisi” (ca aușelul sprâncenat), iar strigătul de alarmă: ”tetetete”. De 
asemenea, se mai pot auzi și strigăte subțiri, mai puțin caracteristice, asemănătoare 
cu cele ale aușelului cu cap galben. Cântecul este rapid, sacadat și vioi ”și-șiu, ți-
țin, ți-țin, ți-țiu” (caracteristic însă mai rapid și mai puțin dur decât al pițigoiului 
mare). 
                                                                                           Pettenkoffer Pavel 

 Încă de la început, din 2018 când am deschis activitatea 
comercială situată în Pâncota, bld-ul  Tudor Vladimirescu, nr 8, 
am depus multă muncă și efort pentru a evolua și a oferi cliențiilor 
cele mai bune produse și servicii la o calitate superioară. 
Obiectivul nostru a fost dintotdeauna acela de a oferi produse 
calitative, servicii ireproșabile și respect față de clienții noștri. 
Dorim să vă oferim cele mai bune produse și să rezonăm cu 
dorințele voastre. 
 De aceea, pe parcurs am creat și un webshop,     
“www.everestbikeshop.ro” într-o perpetuă dezvoltare, cu o gamă 
largă de produse și branduri. Creat pentru cei care nu pot ajunge la 
noi. 
 Pe lângă un bussiness, Everest Bike Shop a reușit să 
creeze o mica comunitate care împart aceleași pasiuni ca noi.  
 Everest Bike Shop, nu hibernează iarna! Este într-o 
continuă mișcare și pregătit de zăpadă. Venim cu o gamă variată 
de echipamente de ski, snowboard și accesorii pentru a avea o 
experiență de neuitat în fiecare iarnă. 
 Susținem și promovăm  mișcarea și timpul petrecut în aer 
liber ca fiind cel mai benefic. Susținem doza ta de energie, 
adrenalina și o stare de spirit excelentă. 
 Tindem la evoluție, la a crește continuu, de aceea am 
construit de la zero o nouă locație, Arena Everest Bike Shop, cu o 
suprafață mult mai mare, situată tot în Pâncota pe strada Eroilor 
unde vom aduce un plus de servicii, printre care un Bike Café și 
un Pump Track dedicat copiilor cu deschiderea în viitorul 
apropiat. 
           Până atunci ne întoarcem la magazinul și atelierul de 
biciclete situat pe bld-ul Tudor Vladimirescu unde vă oferim în 
continuare servicii pentru comunitatea pe două roți și anume la noi 
găsiți service specializat de biciclete, biciclete pentru toate 
vârstele, piese de schimb, accesorii, echipamente, biciclete de 
închiriat și consultanță în alegerea corectă a bicicletelor. 
 Vă așteptăm cu drag la noi! 
Sediu magazin:  
               Bld-ul. Tudor Vladimirescu, nr. 8, Pâncota, jud. Arad 
Contact: 0748058635, www.everestbikeshop.ro,  
               Facebook: Everest Bike Shop 

Manager,  
Cătănaș Andrei  

EVEREST BIKE SHOP - MAGAZIN SPECIALIZAT DE BICICLETE 



 

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, 00393202105849. 
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. 
Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741001795. 
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. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare pe 

lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740833518. 
Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 

lemne și mobilă de zi - 2 buc.   Tel.0752576901. 
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 remorca Humer 1300 kg. Preț 2500 €. Tel 
0744283229. 
Vând motocultor Viking Sistem. Tel 0257.466.403. 
Vând motopompă nouă pentru agricultură și furnir 
mahon și nuc. Tel: 0740219221 
Vând porci de 80-120 kg, 10 lei/kg. Tel. 0746496234. 
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DECESE 

Și-au unit destinele în luna februarie 2022: 
Neamțiu  Dumitru Samuel & Bîlc Florentina 

Homan Cristi Ionuț & Novac Sara Lidia 
Avram Arun & Horvath Adriana Viorica 

Giurgiu Gheorghe & Ilieș Lenuța 
Anechiței Gabriel & Făt Roxana Lenuța 

              Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

CĂSĂTORII 

ANIVERSARE 
 

Au aniversat 50 de ani de 
căsătorie  

în luna ianuarie: 
 

Weisz Alfred și Elisabeta 
  La mulți ani și multă sănătate! 

           Au plecat dintre noi, în luna februarie 2022: 
Motorca Iacob 
Nicolae Maria 
Cosma Maria 

Lăcătiș Gheorghe 
Stan Ionel 

Mărășescu Oliv Raul 
Ban Constantin 
Cosma Ștefan 

Jager Iosif 
Weisz Andrei 

                  Dumnezeu să-i odihnească în pace! 
       Sincere condoleanțe familiilor greu încercate! 

 

   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).  

NOU-NĂSCUȚI 
        S-au  născut în luna februarie 2022: 

Cernat Ayan Ștefan 
Porumb Sergiu Mihai 
Neamț Luca Cristian 
Bortoș Ioan Răzvan 

Pop Ioana Maria 
Marc Soraya Maria 

                      Bun venit pe lume! 

NU TE VOM UITA NICIODATĂ! 

SCHAUER  DAN - IOAN 
06.03.1971 - 08.03.2021 


