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START LA AVENTURĂ ȘI DISTRACȚIE 

Apare lunar și se distribuie gratuit în Pâncota și Măderat 

INFORMAȚIA 
DE  

 PÂNCOTA 

 

Numere utile:  
 

Primărie  0257466679 
Poliție 0257466314 

Pompieri 0257466357 
Poșta 0257466310 

Liceul Teoretic Pâncota 
0257466316 

 Uzină Apă Pâncota 
0257466348 

Casierie Apă Pâncota 
0257467510 

Deranjamente ENEL 
0257929 

 În Parcurile centrale din Pâncota și 
Măderat, au fost montate trasee de joacă și 
echilibru, spre bucuria copiilor. 
 S-au amenajat două tiroliene, 3 
parcursuri de aventură, o plasă de cățărare 
și una de relaxare. 
 Imediat după amenajarea acestora 
a venit și recunoștința, dată de entuziasmul 
copiilor care se bucură permanent de 
acestea, parcurile fiind un permanent loc de 
distracție pentru ei. 

       Primar,  
           ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

         9 și 10 IULIE 2022 
                                              OANA RADU       
          PAVEL STRATAN 
FLORIN IONAȘ GENERALUL 
          CLAUDIA IONAȘ 
           Și mulți alți invitați și        
  SURPRIZE 

         Vă așteptăm cu drag!  
           Pe Stadionul de fotbal 

ZILELE ORAȘULUI PÂNCOTA 
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SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI LA PÂNCOTA 
Petrecere frumoasă în prima zi de vară, 1 Iunie, de 

Ziua Internațională a Copilului, desfășurată în parcul din 
vecinătatea Castelului Sulkowsky din Pâncota, locație de 
joacă îndrăgită de cei peste două sute de copii, sosiți la 
sărbătoarea veseliei și a jocului împreună cu colegii. Le-au 
fost alături părinții și bunicii care, timp de peste două ore, au 
retrăit frumoase aduceri-aminte din lumea copilăriei lor. 

La ora 16, pe ritmurile muzicale specifice 
evenimentului, se dă startul distracției: activități interactive, 
creative, de delectare, de relaxare, de amuzament, de 
stimulare a atenției, a concentrării, a  îndemânării, a 
coordonării, a imaginației. Totul într-un climat sufletesc 
călduros, asigurat de animatoarele de la firma BIMBO 
PARTY (Arad), care îi motivează, îi încurajează și îi implică 
pe copii în toate secvențele evenimentului. 

Atracțiile zilei curg continuu, cu voioșie, cu 
entuziasm: concursuri și jocuri de echipă, tip ștafetă pe 
distanță mică, cu paharul plin cu apă, cu oul pe lingură, cu 
săritura broscuței, cu pasul uriașului, jocuri cu parașuta 
colorată, cu mingiuțe, jocuri cu figurine din baloane 
multicolore modelate, precum și ritmuri coregrafice în cerc 
sau pictură pe carton cu acuarele, având ca temă ziua ideală a 
copilului, cu jurizarea celei mai frumoase picturi.  

Trăire intensă și la întâlnirea cu vedetele zilei, Minnie 
și Mikey, personaje de poveste iubite. Cei mici îi 
îmbrățișează, le admiră costumele, le dau mâna, le bat palma 
și se pozează cu invitații speciali. O altă bucurie a zilei, 
coloana muzicală (O lume minunată, Lumea copiilor, Are 
mama o fetiță frumușică foc, Dacă vesel se trăiește, Unde 
sunt piticii, La mulți ani de ziua ta și altele) a întregit veselia 
sărbătorii. 

Spre final, sărbătoriții urcă în scenă și în dulce glas 
rostesc fie o poezie, fie un cântec, fie o urare de ziua 
copilului. Printre ei se află și elevii beneficiari ai proiectului 
VIP PLUS Voluntariat - Inițiative - Profesionalism pentru 
calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 
vulnerabile, implementat de către DGASPC Arad, în 
colaborare cu Centrul de Îngrijire de Zi Copii Pâncota, în 
cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 
creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE 
2014-2021.  

Și bucuria continuă cu pachețelele cu dulciuri, oferite 
cu drag de autoritatea publică locală – organizatoarea 
evenimentului – sensibilă în fiecare an la nevoile și dorințele 
copiilor din comunitățile Pâncota și Măderat. Zâmbete și la 
standurile comercianților, unde părinții continuă să îi răsfețe 
pe cei mici. Dar voia bună nu se termină și, după ora 18.30, 
cei mici continuă veselia cu diverse jocuri libere, în 
generoasa zonă de distracții din parcul veseliei, prelungindu-
se astfel relaxarea până la lăsarea serii. 

Și astfel s-a petrecut de 1 Iunie 2022, zi de neuitat în 
aer liber, cu joacă și cu veselie pentru cei mici și cei mari din 
urbea de pe valea Sodomului!  

Marcell Gorcea 
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INFORMARE!!! 
PREVENIREA APARIȚIEI DE NOI 

FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 
Conform Ordinului nr.73/2022 din 11 

mai 2022 al președintelui A.N.S.V.S.A. 
pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 

președintelui Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
nr.35/2016 privind  aprobarea  Normelor  
metodologice de aplicare a Programului 

acțiunilor de supraveghere, prevenire, control 
și eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, 

precum și a domeniului siguranței 
alimentelor, ordin publicat în Monitorul 

Oficial nr.509 din 24 mai 2022, în 
conformitate cu prevederile din Anexa nr.1 a 
acestui ordin (Cap.1, Secțiunea 1, Punctul 9): 

”Se interzice creșterea porcinelor 
domestice la nivelul cantoanelor silvice, 
cantoanelor de pe lângă diguri, stânelor, 

taberelor de vară, societăților agricole 
vegetale, precum și pe suprafața gropilor de 
gunoi și în raza acestora, în scopul evitării 

contactului cu porcii mistreți.” 

VALABILITATEA CĂRȚILOR DE IDENTITATE 
 Vă facem cunoscut 
faptul că, documentele de 

identitate a căror valabilitate a 
fost prelungită potrivit 

dispozițiilor art.4 alin (5) din 
Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, pentru o perioadă 
de 90 de zile de la încetarea stării 

de alertă, urmează să expire 
începând cu data de 07.06.2022.  

 Așadar vă rugăm să  
verificați termenele de 

valabilitate ale  cărților de 
identitate și dacă acestea sunt în 
curs de expirare să vă prezentați 

Serviciului de Evidență a 
Populației orașului Pâncota 
pentru reînnoirea acestora. 

                S.P.C.L.E.P. 

ORAR 

 EVIDENȚA POPULAȚIEI 
 

Luni 08:00-12:00 

Marți 08:00-12:00 

Miercuri 12:00-16:00 

Joi 08:00-12:00 

Vineri 08:00-12:00 

 Piața din Pâncota este din nou pe lista priorităților în 
agenda de lucrări a Primăriei orașului Pâncota.  
 De această dată a venit rândul toaletelor ce deservesc 
piața. Vechile toalete aflându-se într-o clădire degradată, cu 
probleme atât la partea de structură cât și la partea de canalizare, 
fără soluții tehnice de remediere, s-a hotărât amenajarea unor noi 
toalete. Acestea au fost amenajate în spațiile existente și 
nefolosite cunoscute sub denumirea de ”gherete zidite” ale 
pieței, acestea fiind dispuse mult mai practic, respectiv în 
mijlocul pieței.  
 Așadar începând din mijlocul lunii iunie, au fost date în 
folosință aceste toalete moderne amenajate la standardele și 
normele impuse, dispunând de toate dotările, inclusiv încălzire și 
climatizare. 
                                        Primar,  

ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

TOALETE NOI LA PIAȚA DIN PÂNCOTA 
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 În zilele de 21 și 22 mai a fost organizată o 
excursie în Stațiunea Moneasa, în semn de apreciere și 
mulțumire pentru tinerii dansatori ai Ansamblului 
folcloric ”Podgoria Pâncota”. 
 Mulțumim d-lui profesor coregraf Dărău Ioan și 
părinților implicați în organizare! 
 Vineri, 17 iunie, Ansamblul folcloric a participat 
la concursul ”Floare din câmpie”, organizat la Curtici. 
Tinerii noștri dansatori au prezentat un dans de Banat, 
prezentându-se exemplar și obținând un veritabil loc 2 în 
cadrul categoriei de vârstă 6-14 ani.  
 Felicitări dragi copii! 
                                         Primar,                                                                                                                                
               ec. Dan – Ștefan Pocrișer 

RECUNOȘTINȚĂ  PENTRU LOCUL NATAL  
 Numele meu este Elida Oncea și am avut privilegiul să mă nasc și să 
cresc într-un așezământ socio-cultural pe care îl consider inegalabil și 
esențial în formarea mea ca om: localitatea Măderat-Pâncota, județul Arad. 
Am absolvit Școala Genrerală de la Măderat și mai apoi Liceul Teoretic 
Pâncota, etape care s-au dovedit deicisive în dezvoltarea socială, intelectuală 
și morală. Oameni determinați cu o moralitate distinctă, caracterizați de 
empatie, integritate, un puternic spirit de solidaritate, curtenitori și vizionari 
prin excelență, mi-au însoțit pașii de-a lungul copilăriei, a formării personale 
și academice și mi-au marcat viața în mod constructiv  și determinant. 
Familia, comunitatea locală, profesorii și colegii au așezat o amprentă spre 
care parcursul vieții mă întoarce mereu cu recunoștință și nu-mi pot imagina 
un cadru mai prielnic unei dezvoltări personale holistice. 
 Am absolvit Facultatea de Litere în cadrul Universității București și 
am urmat un Master în Educație la Universitatea Montemorelos, Mexic. Am 
lucrat o perioadă în sistemul de învățământ și apoi ca asistent director la nivel național pe Departamentul de Educație 
al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Cartea învățată acasă, povestirile ascultate de la părinți, de la dascăli și de la 
oameni cu experiență mi-au semănat în inimă dragostea pentru cuvinte și așa s-au născut cele 5 cărți publicate: Fețe 
din profil (2013), Scrisori pentru părinți (2015), Bagajul de mână (2016), Traista cu povestiri (2017) și Acasă vol.1 
(2021). Pentru o perioadă am lucrat în cadrul Departamentului Publicații pentru zona Inter-Europa, iar momentan 
locuiesc împreună cu familia la Viena, unde lucrez ca Director pentru Austria, pe proiecte destinate femeilor. 
 Între bucuriile de fiecare zi, îmi place provocarea de a fi mama a doi băieți adolescenți care-mi fac viața 
incitantă și antrenantă, îmi place natura, primăvara și călătoriile și dacă timpul și banii n-ar constitui o limită reală, 
probabil visul cel mai mare ar fi să vizitez fiecare țară din lume și să-i descopăr frumusețile și oamenii. Fotografia 
este unul dintre hobby-urile nenecesare, iar motto-ul meu de viață se formulează în trei principii simple: 
  - Fă o diferență oriunde ai fi! 
  - Folosește înțelept fiecare minut! 
  - Pune un zâmbet pe fața celor de lângă tine!                                                               Elida Oncea 

ACTIVITĂȚILE ANSAMBLULUI FOLCLORIC PODGORIA PÂNCOTA 
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ZI DE SĂRBĂTOARE RELIGIOASĂ ȘI NAȚIONALĂ  

  ANUNȚ!!! 
Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia: 

 

 Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, 
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și 
distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii 

vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.   
  Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment și se sancționează cu amendă de la 1.000 

lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.  

                                                                                                                          
 Primar,                                                                                                                   
ec. Dan - Ștefan Pocrișer 

 Joi, 2 iunie, a fost o zi specială în care am celebrat cele două sărbători, cu puternică încărcătură emoțională 
pentru poporul nostru. Ca în fiecare an am participat la slujbele Bisericilor ortodoxe din Pâncota și Măderat aducând 
un omagiu Eroilor Neamului care şi-au dat viaţa pentru dăinuirea ființei noastre naționale, în fața cărora ne închinăm 
cu mult respect.  
 Cinste Eroilor Neamului! 

 Vinoteca Pâncota este un magazin cu peste 150 
de tipuri de vinuri îmbuteliate de la crame din Podgoria 

Miniș- Măderat, una dintre cele mai vechi podgorii de pe 
teritoriul României. Vinurile vrac din Vinotecă sunt 

produse tot local de către Cramele Miniș.  

VINOTECA PÂNCOTA 

Vă așteptăm în Vinoteca Pâncota Vinoteca Pâncota la un pahar de 
vin savuros și o poveste despre vinurile locale. 

Adresă: Pâncota, Strada Extravilan, nr. 26  
(la spălătoria auto cu fise Your Car Wash).  

Pentru comenzi sau informații puteți suna la:  
+40 (730) 554 694 

                                                             L.N. 
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NAGÂȚ 

CĂTĂLIN MARKI PÂNCOTANUL NOSTRU PASIONAT DE CULTURISM 

CLUBUL SPORTIV PODGORIA PÂNCOTA ÎN VACANȚĂ 

Nagâț (Venellus vanellus) M. Bibic, Ge Kiebitz 
 Nagâțul are o lungime de 30 cm. Această pasăre se cuibărește frecvent în 
lunci, fânețe, câmpii, terenuri arabile, bălți. Este ușor de recunoscut prin moțul lung 
și subțire, având un colorit alb și negru (cu luciu verde) și aripi late și rotunjite. 
Femela este pătată cu alb în jurul bazei ciocului și pe gât. Zborul nupțial al 
masculului este remarcabil: începe cu lente bătăi de aripi, ascendente și trece brusc la 
bătăi mari. Se apropie de sol cu un zgomot al aripilor înăbușit, surd ”zgomot de 
motor”, înclinându-se foarte tare dintr-o parte în alta și apoi brusc țâșnește sus în aer 
scoțând un strigăt ascuțit ”ci-ui”, apoi scoate unul sau două strigăte scurte (la nivel 
normal de zbor), pentru ca mai apoi să plonjeze înainte înspre sol în rotocoale 
acrobatice cu un strigăt prelung ”ci-uit”, apoi continuă cu un zbor frenetic în zigzag. 
La locurile de cuibărit semnalează prezența intrușilor (oameni, vulpi) printr-un 
strigăt nazal ”tce - ce”. Aceste păsări le putem observa în stoluri migratoare relativ 
dezordonate, având un zbor cu bătăi de aripi rapide, dar destul de relaxate pentru o 
pasăre de țărmuri. Toamna se adună în stoluri mari pe câmpii și lunci umede.                                                                                               
        Pavel Pettenkoffer 

 Cătălin Marki din Pâncota, absolvent al Liceului Teoretic 
din Pâncota, este un pasionat de culturism încă de la 14 ani. Și-a 
început antrenamentele pentru acest sport la Sala de Sport din 
Pâncota, apoi și-a continuat antrenamentele la Arad. Prin multă 
muncă, luni grele de antrenament în 
acest domeniu, a participat la primul 
său concurs  de culturism din cadrul 
CUPEI  ROMÂNIA 2022 – FITNESS 
ȘI CULTURISM, organizat la Dej, pe 
data de 28 mai 2022. Cătălin a 
concurat la categoriile clasic fizic și 
body building, ocupând frumosul loc 3 
la ambele categorii. 
  ”Fără pasiune nu faci nimic. Am 
investit mult pentru această pasiune. E 
frumos când pleci acasă cu o medalie, 
cu o răsplătire sufletească.” 
  Felicitări pentru rezultate!  

 Odată cu încheierea campionatului de fotbal 
pe care l-am terminat pe locul 1 în playout, având 4 
victorii și o singură înfrângere, echipa s-a adunat la o 
masă de sfârșit de campionat, sărbătorind astfel o 
clasare foarte bună la sfârșitul playout-ului, urmând o 
vacanță binemeritată de aproximativ o lună de zile, 
după o muncă de un an de zile a jucătorilor și a 
staffului tehnic. 
 Mulțumim Primăriei și Consiliului Local 
Pâncota pentru toată susținerea acordată pe toată 
perioada competiției.              
            Felicitări CS PODGORIA PÂNCOTA! 
                                     Președinte, 

 Sergiu Dragalina 

C.A
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REZULTATE DEOSEBITE PENTRU SPORTIVII DE KARATE DIN ORAȘUL NOSTRU 

  Zsolt Margithazi 

 Pe data de 28 mai a.c. a avut loc Campionatul Național de KARATE KYOKUSHIN U12, U16, U20 la Baia 
Mare. Evenimentul a fost organizat de Federația română de karate kyokushin și sprijinit de Ministerul Tineretului și 
Sportului. Pâncota a fost reprezentată de  5 sportivi de karate, obținând frumoase rezultate. 

 Sâmbătă, 11 iunie a.c. a avut loc CUPA ZONALĂ DE KARATE KYOKUSHIN în orașul nostru, în sala 
de sport. Această competiție pentru copii a fost sprijinită de Primăria orașului Pâncota. 
 La acest evenimentul au participat 100 copii reprezentând 6 cluburi zonale, respectiv: 
                             CS GYM ORADEA,  
                             ACS KYOVAȚA 
                             BUDOKAI ARAD, 
                             CSU ORADEA 
                             BUDOKAI PÂNCOTA 
                             PODGORIA PÂNCOTA 
 Pâncota a fost reprezentată de 10 copii, obținând 
rezultate frumoase, 5 locuri - Locul 1, 3 locuri - Locul 2 și 2 
locuri - Locul 3. 
 Felicitări tuturor participanților!  
      În perioada următoare ne pregătim de examenele de 
grad, de centură. 
 Așteptăm la sală toți doritorii de mișcare! 
 OSU! 

SERVICII MEDICALE LA DOMICILIUSERVICII MEDICALE LA DOMICILIUSERVICII MEDICALE LA DOMICILIU   
- Administrare tratament injectabil intramuscular,           - Curățat, dezinfectat, tratat și pansat plăgi (răni)  

               intravenos, intrademic, subcutanat                            - Montat și schimbat sonde vezicale     
      - Administrare tratament perfuzabil                              - Schimbat și curățat colostome, traheostome  

 

       Toate acestea cu materialele pacientului.                                                                                                                  Larisa Rohenan-Tel: 0746700734                                                                                                                             



       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 apartament cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, 
mobilat, situat la parter, str. Gării, Bl D, Sc. B. Tel 
0747617922. 

 

Vând casă compusă din 3 camere, bucătărie, baie, 
hol, bucătărie de vară și anexă. Preț 38.000 euro, str. 
Dragalina, nr 1. Tel. 0773.82.28.70. 

 

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. 0724.33.38.62. 

 

Vând casă în Pâncota, str. A. Iancu, nr.57, cu curte și 
grădină mare. Tel. 0773.97.46.43, 
 0039.32.02.10.58.49. 
 

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. 0757.45.20.89. 

 

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. Tel. 0740.51.96.13. 

 

Vând casă în Măderat, nr.274 cu anexe, 1400 mp. 
30.000 euro. Tel.0740.18.21.92. 
 

Vând casă în Măderat, nr. 224, teren 1400 mp, 50.000 
euro, preț negociabil. Tel.0753.80.88.05. 

 

Vând mobilă pentru sufragerie din lemn masiv, în 
stare foarte bună. Tel. 0747.41.29.72. 

 

Vând teren 18 m front stradal în Pâncota, str. 
Cărămidăriei. Tel: 0049771608769, 0720239578. 

Vând grădină 15 m front stradal în Pâncota, str. 
Soarelui. Tel. 0741.00.17.95. 

 

Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare pe 
lemne, marca ATAK 25 kW, Tel: 0740.83.35.18. 

 

Vând cazan pentru încălzire centrală cu gazificare, pe 
lemne și mobilă de zi - 2 buc.  Tel.0752.57.69.01. 

Vând remorca Humer 1300 kg. Preț 2000 €. Tel 
0744.28.32.29. 

 

Vând lapte de măgăriță  (beneficii miraculoase), 
livrare la domiciliu. Tel. 0730140903. 
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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/  

DECESE     
  

Au plecat dintre noi, în luna mai 2022: 
Bătrân Ana - Maria 

Varadin Ion 
Oancea Maria 
Buda Viorica 
Köhler Helga 

Pașca Ilie 
Horga Mihai 

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

CĂSĂTORII 
 

 Și-au unit destinele în luna mai 2022: 
Avram Eremia Alex & Bălicoi  Flavia Lăcrimioara 

Cioban Mădălin & Drilea Mădălina Cristina 
Covaci Ioan Narcis & Kiss Eliza Cipriana 

Pleșa Ioan Marian & Lingurar Amalia Andreea 
Vacariu Mihai & Codrean Florentina   

 Casă de piatră, familiilor întemeiate! 

NOU - NĂSCUȚI 
 

S-a născut în luna mai 2022: 
Hanțig Estera 

Bun venit pe lume! 

                                                      
ANIVERSĂRIANIVERSĂRIANIVERSĂRI   

 
 

Au aniversat 50 de ani de 
căsătorie  

familia Hera  
Vasile și Sorina 

 
 
 

La mulți ani  
și  

multă sănătate! 
 
 
 

Au aniversat 60 de ani de 
căsătorie  

familia Reinmuller  
Antonie și Elvira 


